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ভূিমকা
সম� �শংসা সারা িবে�র �িতপালক আ�াহরই জনয্। পিব� ও
বরকতময় অগিণত স্�িত আ�াহর জনয্ই িনেবিদত। আ�াহ
জনয্ই সকল �শংসা িযিন স�ািনত ঘরেক মানুেষর িমলনেক�
ও িনরাপদ �ােন পিরণত কেরেছন, েয ঘেরর �িত রেয়েছ
আ�াহর মু’িমন বা�ােদর হৃদেয়র আকষর্
দরূদ ও সালাম ি�য় নবী মু�াফার উপর িযিন ঔ সকল বয্ি�েদ
মেধয্ সেবর্া�ম যারা আ�াহর ঘেহজ ও উমরা পালন কেরেছন,
যােক সারা জগেতর জনয্ রহমত�রূপ ে�রণ করা হেয়েছ। িতি
আমানেতর দািয়� আদায় কেরেছন, উ�াতেক নসীহত কেরেছন,
আ�াহর পেথ সবর্া�ক িজহাদ কেরেছ, আ�াহ তাঁেক �ীন
ইসলাম সহকাের পািঠেয়েছন। তা িদেয় িতিন বা�াহেদরেক
সিঠক পেথর িদশা িদেয়েছন এবং কুফর ও িশেকর্র অ�কার
েথেক তােদরেক মু� কের ইসলােমর �দী� সূ যর্ােলাে িনেয়
এেসেছন।
আ�াহ তা’আলা বেলন :
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‘‘আর এভােব আিম আপনার কােছ অহী ে�রণ কেরিছ যা আমার
িনেদর্েশর অ�গর্ত। আপিন েতা জানে না িকতাব িক এবং ঈমান
িক ! িক� আিম এেক এমনই এক আেলাকবিতর্কায় পিরণত কেরিছ
য�ারা আমার বা�ােদর েথেক যােক ই�া িহদায়াত দান কির। আর
আপিনেতা িন�য়ই সরল পেথর িদেক পথ �দশর্নই কেরন’’[সু রা
আশ্ শু: ৫২]
েহ আ�াহ আপিন েয শরীয়ত �দান কেরেছন েস জনয্ আপনার
�শংসা। আপিন েয িনেদর্শ িদেয়েছন েস জনয্ আপনার �শংসা
আপিন যা সহজ কেরেছন এবং িনধর্ারণ কের িদেয়েছন েস জনয
আপনার �শংসা।
ি�য় মুসিলম ভাই! ম�া সবর্ে�� �ান এবং আ�াহর কােছ
সবেচেয় ি�য়, েযখােন রেয়েছ মাসিজদু ল হারাম ও স�ািনত কাবা
ঘর। সকল �ােনই মুসিলমেদর ি�বলারূেপ আ�াহ্ এেক িনধর্া
কেরেছন। আ�াহর অনু গত হেয় ও তাঁর ডােক সাড়া িদেয় তারা
�িতিদন পাঁচবার েস ঘর অিভমুখী হয়। ম�া নবীগেণর
লালনভূ িম, আমােদর িপতা ই�াহীম আলাইিহস্ সালােমর
অব�ান�ল ও আমােদর নবী মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�ােমর নবুওয়াত �াি�র �ান।
ি�য় ব�ু !
আপিন সু দূর েদেশ অব�ানকােল ম�া মুকাররমা ও কাবা
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শরীেফর িদেক মুখ কের আ�াহর �িত নামােয অিভিনেবশ
করেতন, মুস�ীগেণর হারােম নামায আদায় করার দৃ শয্
অবেলাকন করেতন। আ�াহর কােছ আশা করেতন েয, আপিনও
তােদর একজন হেবন, তারা েযমন তাওয়াফ করেছ আপিনও
েতমিন তাওয়াফ করেবন, তােদর মতই আপিনও কা‘বা চ�ের
নামায আদায় করেবন, যমযেমর পািন পান করেবন, সাফা ও
মারওয়ার মেধয্ স‘য়ী করেবন এবং যত জায়গায় আ�াহর
ইবাদাত করা হয় ত�েধয্ ে��তম �ােন আপিন তাঁর ইবাদাত
করেবন।
ি�য় মুসিলম ভাই !
আপিন আ�াহর কােছ েদা‘আ কেরিছেলন িতিন েযন আপনার
জনয্হজ ও উমরার কাজ সহজ কের েদন। তাই িতিন আপনার
জনয্ তা সহজ কের িদেয়েছন এবং আপনারেদা‘আ কবুল কের
আপনার আশা ও ই�া বা�বািয়ত কেরেছন। আ�াহর জনয্ই
সকল �শংসা ও কৃতজ্ঞতা। আ�াহর স�ািনত ঘেরর উে�েশ
সফেরর জনয্ আপিন এখন দৃঢ় সংক�। এ �মেণ আপনােক
সাহচযর্ �দান কের এ স�ািনত শহের আপনার সফেরর সংক�
করার মুহুতর্ েথেক িনরাপেদ আপনা পিরজেনর কােছ িফের
যাওয়া পযর্� সকল বৃ�া� বণর্না করা আপনার �িত আমােদ
কতর্বয
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হজ ও উমরার ফিযলত:
আ�াহর কােছ হজ ও উমরার ফিযলত অসীম ঐ বয্ি�র জনয্ ে
তার িনয়য্তেক আ�াহর জনয্ খােলস  কের েনেব এবং মহা
আল কুরআন ও পিব� সু �াহ্ েমাতােবক হজ ও উমরার সকল
কাজ সমাধা করেব।
আবু হরায়রা রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণ, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন :
ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َﻰ
ّ ﺚ َول َ ْﻢ َ� ْﻔ ُﺴ ْﻖ َر َﺟ َﻊ َﻛ َﻤﺎ َﺪ َ َﻟﺗ ْ ُﻪ
«ُﻣُﻪ
»ﻣﻦ ﺗ ﻫﺬا ﺒﻟﻴﺖ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻓ
‘‘েয বয্ি� এ ঘের আগমন করল এবং েকান অশালীন আচরণ
কেরিন ও পাপকােজ িল� হয়িন (হজ েশেষ) েস ঐরূপ হেয়
িফের যােব েয রূপ তার মা তােক �সব কেরিছল’’ 1
0F

অথর্াৎ েস এমন অব�ায় িফের যােব ে, তার সকল পাপ মাফ
কের েদয়া হেয়েছ, ঐ িশশুর নয্ায় েয েকান পাপ বা অনয্
কেরিন।
আবু হরায়রা রািদআ�াহু আনহু েথেক আেরা বিণ, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছ:

1

. সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৮১৯ ও সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৩৩৫৭।
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ّ ّ ٌ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َﺞ ّ لْﻤَﺮ
َ ََُْ َ ٌَ ّ ُْ ْ َ ُ َ ُْ ْ َ ﻔ
«اء ِﻻَ ﻟَْﻨَﺔ
ﺎرة ل ِﻤﺎ ﺑيﻨﻬﻤﺎ اﺤﻟُْ ﺒور ﻟيﺲ ﻟ ﺟﺰ
ََ ِ »اﻟﻌﻤﺮة ِﻰﻟ اﻟﻌﻤﺮة
‘‘এক উমরা েথেক আেরক উমরা পালন এতদু ভেয়র মধয্বতর্
সমেয় কৃত পােপর কাফফারা হেয় থােক। আর পূ ণয্ময় হেজর
পুর�ার জা�াত ছাড়া আর িকছূ ই নয়।’’ 2
1F

ি�য় মুসিলম ভাই !
পূ ণয্ময় হজ হল েস হজ যােত েকান �দশর্েন�া (িরয়া) ও
�িসি� লােভর েলাভ েনই এবং যা পাপ ও িফসক্ িমি�ত নয়।
আর তা এমন - হজ পালনকারী যার সকল কাজ পিরপূ ণর্ভােব
সমাধা কেরেছ, েযমনিট আ�াহ তা’আলা ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম িনেদর্শ িদেয়েছন

হজ ও উমরার হুকু:
হজ ইসলােমর প�ম েরাকন। নবুওয়ােতর যু গ েথেকই মুসিলম
উ�াহ এ কথার উপর একমত েয, �া�বয়�, িবেবকবুি�স��,
�াধীন এবং শারীিরক ও আিথর্কভােব সামথর্বান �েতয্ক মুসি
বয্ি�র উপরহজ ফরয।
আ�াহ তা’আলা বেলন,
2

. সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৭৭৩ ও সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৩৩৫৫।
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ِ ِ اس ِجُ ٱ�ي
‘‘আ�াহর জনয্ বায়তু�ার হজ করা এমন েলাকেদর উপর ফরয
যারা এর সামথর্ রােখ’’ 3
2F

আেলমগেণর িবিভ� উি�র মধয্ েথেক সিঠক কথা হল জীবেন
একবার উমরা করা ওয়ািজব। চাই তা হেজর সােথই পালন করা
েহাক িকংবা বছেরর অনয্ েয েকান সমেয় পৃথকভােব পালন করা
েহাক। �া� বয়� ও িবেবকবুি� স�� �েতয্ক এমন মুসিলম
বয্ি�র উপর তা আদায় করা ওয়ািজব েয ম�া শরীেফ যাওয়ার
মত পােথয় এবং েসখােন িনেজর সকল �েয়াজন িমটােনার মত
অেথর্র অিধকারী

হজ ও উমরা কবুেলর শতর:
হজ ও উমরা হে� মহান আ�াহর ইবাদাত। েছাট বড় সকল
ইবাদােতরই দু েটা গুরু�পূণর্ শতর্ র, েযন তা আ�াহর কােছ
কবুল হয় এবং এ �ারা আপিন আ�াহর স�ি� ও জা�াত লােভর েয
বাসনা রােখন তা লাভ করেত পােরন।

3

. সূ রা আল ইমরান-৯৭
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�থম শত:র
ইবাদাত একমা� আ�াহর উে�েশয্ই খােলছ হেত হেব। এেত
মুসিলম আ�াহর সােথ তাঁর সৃ ি�র কাউেকই শরীক করেব না।
হাদীেস কুদিসেত আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َ ََ ّ َ ْ َ ََ
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ِﺮﺸ
ﻦ
ﻋ
ِك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ»أﻧﺎ أ َ�� ﺮﺸُ�ء
ُ ْ َﺮ
«ﺷﻛﻪ
ِ
‘‘শরীকেদর মেধয্ আিমই িশকর্ েথেক স�ূণর্ অমুখােপক্ষী
বয্ি�ই এমন েকান কাজ কের যােত েস আমার সােথ অনয্ে
শরীক কের েফেল, আিম তােক ও তার িশকর্েক পিরতয্া
কির।’’ 4
3F

এর অথর্ হল আ�াহর সােথ িনয়য্েত কাউেক শরী ক করা অব�া
আ�াহ বা�ার আমল কবুল কেরন না। এরই অ�গর্ত হল ঐ বয্ি
েয ইবাদাত পালন কের এই উে�েশয্ ে, তােক মানু ষ হাজী বা
উমরাকারী িহসােব েদখেব িকংবা মানু েষর কােছ েস তা �বণ
করেব। এ সবই আমল িবন�কারী। সু তরাং ি�য় ভাই এ সকল িকছু
েথেক সাবধান থাকুন।

4

. সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৭৬৬৬।
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ি�তীয় শতর্:
ইবাদাত পালেন নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর অনুসরণ।
আ�াহ যত ইবাদােতর িনেদর্শ আমােদরেক �দান কেরেছ, িতিন
েসসব িকছু রই বণর্না ও প�িত আমােদরেক িশক্ষা িদেয়েছ
আ�াহর মহান �� ও রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর
সু �ায় এটাই আমরা েপেয় থািক।
ইসলােম েয ইবাদাতই আপিন েদখুন না েকন, তা আদােয়র
একিট প�িত রেয়েছ। অতএব নামােযর েযমন একিট িবেশষ
প�িত রেয়েছ, েতমিন রেয়েছ যাকােতরও। একইভােব রমযােনর
েরাযা, হজ ও সকল �কার ইবাদাত পালেনরও সু িনিদর্� প�িত
রেয়েছ।
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম হেজর আমল সমূ হ পালন
করেতন এবং বলেতন
ُ َ ََ ّ � ُ ُ
«ﺎﺳﻜ�ﻢ
ِ »ﺧﺬوا َِ ﻣﻨ
‘‘আমার কাছ েথেক েতামরা েতামােদর হেজর আমল �হণ
কর।’’ 5
4F

5

. আস-সু নান আল-কুবরা –

৯৭৯৬,

মুসিলম হাদীসিট বণর্না কেরেছন

কাছাকািছ শে�, েদখুন সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৩১৯৭।
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অথর্াৎ েদখ আিম হজ ও উমরার িক িক
েসগুেলা পালেন আমার অনুকরণ কর

আমল করিছ এবং

িতিন েস সকল অিতর�ন েথেক সতকর্ কেরেছ, যা আ�াহ
শরীয়ত িস� কেরনিন এবং িতিন িনেজও অনু েমাদন েদনিন।
িতিন বেলেছন :
َ َ َْ َ
َْ ً َ َ
«» َﻣ ْﻦ َﻋ ِﻤﻞ � َﻤﻼ ﻟي َﺲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ أم ُﺮﻧﺎ � ُﻬ َﻮ َرد
‘‘েয বয্ি� এমন েকান কাজ করল েয কােজ আমােদর িনেদর্শ
েনই, তা �তয্াখয্া’’ 6
5F

অথর্াৎ েযই এমন েকান প�া ও ইবাদাত আনয়ন কের যা আ�াহ
ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম অনুেমাদন
কেরনিন, তার েস প�া ও ইবাদাত �তয্াখয্াত ও অ�হণেযা।
ি�য়ভাই, আপনার উিচত সকল ইবাদাত পালেনর েক্ষে� এ ’িট
শতর্ আপনার স�ুেখ রাখা। আপিন জােনন ে, হজ ও উমরা
আদােয়র �া�ােল সবেচেয় গুরু�পূণর্ েয িবষয়িট আপনার উ
ওয়ািজব তা হল আপনার এ বয্াপাের িনি�ত হওয়া ে, আপিন
িক আ�াহর জনয্ ইখলাস বাবায়ন করেত েপেরেছন? আপিন িক
ঐভােব হজ ও উমরা আদায় কেরেছন, েযভােব আ�াহ ও তাঁর
রাসূ ল সা�া�াহু আলইিহ ওয়া সা�াম অনু েমাদন কেরেছন?
6

.সহীহ বু খারী, হাদীস নং ২১৪১, সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৪৫৯০।
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েহ আ�াহ ! আমােদর সকল আমল আপনার জনয্ খােস কের
িনন। এ�ারা েলাক েদখােনা ও �িসি� লােভর ই�া আমরা
েপাষণ কির না। েহ রব ! েযভােব আপিন ও আপনার রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ম িনেদর্শ �দান কেরেছন েসভােবই
আমরা তা আপনার জনয্ পালন করব। েহ আ�াহ! আপিন কবুল
করুন
ি�য় মুসিলম ভাই !
হজ করার জনয্ ম�ায় আ�াহর স�ািনত ঘেরর উে�েশয্ সফের
ি�র িস�া� আপিন যখন �হণ করেবন, তখন আপনার পােথয়
ও খরচািদ পিব� ও হালাল মাল হেত চয়ন করুন। আর পূনয্বা
সাথী-সহচর তালাশ করুন যারা পূনয্কােজ আপনােক সহেযািগত
করেব ও হজ স�িকর্ত হুকুম আহকাম িশক্ষা , যােত আপিন
েজেন শুেন আ�াহর ইবাদাত করেত পােরন এবং এমন ভুেল
পিতত না হন যা আপনার হজ বরবাদ কের েদেব। আপনার েয
েকান সমসয্ায় আপিন হজ স�েকর্ অিভজ্ঞ আেলমেদর
িজজ্ঞাসা করুন। েকননা রাসুলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা
বেলেছন:
َ َْ ُ َ َ َ َ ُ ْ ّ
«ﺎء َو َرﺛﺔ اﻷﻧبِﻴﺎء
»ِنَ اﻟﻌﻠﻤ
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“িন�য় আেলমগণ নবীেদর উ�রািধকারী।’’ 7
6F

স�ািনত ভাই, আপনােক �রণ কিরেয় িদি� েয, মাসিজদু ল
হারােমর অভয্�ের এবং পিব� �ান সমূেহর সবর্� ফাতাওয়া
অিফস ও মিহলােদর জনয্ ফাতাওয়া জানার উে�েশয্ েটিলেফােন
সু বয্ব�া রেয়েছ। হজ এবং উমরায় আপনার েয েকান সমসয্ায়
আপিন আেলমেদরেক �� করেত পােরন। এ বয্াপাের যারা
ত�াবধায়ন করেছন আ�াহ তােদরেক উ�ম িবিনময় দান করুন
মিহলােদর উপর ওয়ািজব হল বাবা, ভাই, েছেল বা �ামী িকংবা
তােদর মত েকান মাহরাম বয্ি�র সােথ সফর করা। তেব যিদ েকউ
মাহরাম ছাড়াই একাকী সফর কেরন এবং হজ আদায় কেরন তেব
িতিন েগানাহগার হেবন এবং আ�াহ তা‘আলা চােহত তার হজ শু�
হেব।
ি�য় ভাই ! এখন আপনােক িনেয় এ মহান �ীেনর আিঙনায় ও
মহান একিট ইবাদােতর হুকুেম আমরা �েবশ কর। আ�াহর
সেবর্া�ম ভূিমর িদেক আপনার সােথ আমরা যা�া শুরু ,
এমন ভূ িমর িদেক েযখােন আ�াহ বরকত েঢেল িদেয়েছন, যােক
িতিন িনরাপদ শহর িহসােব িনধর্ারণ কেেছন এবং এখােন যারা
রেয়েছ তােদর সকলেক িতিন িনরাপ�া দান কেরেছন। আমরা
যা�া করব আ�াহর স�ািনত ঘেরর িদেক।
7

আবু দাউদ এিট বণর্না কেরেছন(হাদীস নং ৩৬৪১) এবং এিট িবশু�
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হেজর �কারেভদ :
হজ িতন �কার, এর েয েকানিট হাজী সােহব এখিতয়ার করেত
পােরন। আর েযিটই পালন কেরন না েকন, তার হজ শু� হে।
এ �কারগুেলা হে�িন�রূপ:
�থম �কার : তামা�ু
আর তা হল হেজর মাসসমূ েহ মীকাত েথেক শুধু উমরার
ইহরােমর িনয়য্ত করা। হেজর মাস সমূ হ হল শাওয়াল, িযল�দ
এবং িযলহজ মােসর �থম দশ িদন।
ً ُ
এ কথা বেল ইহরােমর িনয়য্ত করেব ে, ‘ ﻟﻴﻚ � ْﻤ َﺮةলাববাইকা
উমরাতান’।
এরপর উমরার কাজসমূ হ পিরপূ ণর্রূেপ সমাধা করেব। তাওয়,
সা‘য়ী ও মাথার চুল হলক করেল িকংবা েছঁেট িনেল উমরার কাজ
েশষ হেব এবং ইহরােমর কারেণ তার উপর যা িকছু হারাম িছল
সবই তার জনয্ হালাল হেয় যাে। এরপর িযলহজ মােসর আট
তািরেখ েস ম�ার েয �ােন অব�ান করেব েসখান েথেকই শুধু
হেজর ইহরােমর িনয়য্তকরেব এ কথা বেল েয,
ً َ
ﻟﻴﻚ ﺣﺠﺎ
14

‘‘লাববাইকা হা�ান’’
তামা�ু হজ পালনাকারীর উপর হাদী যবাই করা ওয়ািজব। আর
হাদী হল একিট ছাগল িকংবা উেটর এক স�মাংশ অথবা গরুর
এক স�মাংশ। যিদ কুরবানীর জনয্ হাদী না পাওয়া যা, তাহেল
হেজর মেধয্ িতন িদন েরাযা রাখেত হেব এবং িনজ পিরজেনর
কােছ িফের এেল সাতিদন েরাযা রাখেব।
আেলমগেণর িবশু� মেতর আেলােক হেজর �কারেভেদর মেধয্
সেবর্াম হল তামা�ু হজ ঐ বয্ি�র জন, েয িনেজর সােথ হাদীর
পশ না েনয়, েকননা নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম সাফা ও
মারওয়ায় সা‘য়ী করবার পর সাহাবীগণেক বেলিছেলন,
ْ ُ َ ْ َ ْ ْ ّ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ﻠْﻴَﺤ
«»�ﻤﻦ ﻛن ﻣِﻨ� ْﻢ ﻟيﺲ ﻣﻌﻪ ﻫﺪ ٌى َ ِﻞَ َﻴ ﻟَﺠﻌﻠﻬﺎ �ﻤ َﺮة
‘‘েতামােদর মেধয্ যার সােথ কুরবানীর হাদী েনই েস েযন হালাল
হেয় যায় এবং এ কাজ গুেলােক উমরা িহসােব গন কের।’’ 8
7F

এ �কার হজ উ�ম হওয়ার আর একিট কারণ হল - হাজী
সােহব তার সফের হজ ও উমরার উভয়কাজ িভ�ভােব স�াদন
কেরেছন।

8

. সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৩০০৯।
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ি�তীয় �কার : ি�রান
আর তা হল হেজর মাসসমূ েহ মীকাত েথেক হজ ও উমরার জনয্
একে� ইহরােমর িনয়য্ত করা।হেজর কােজ �েবেশর িনয়য্েতর
সময় একথা বলেব েয,
ً َ ً ُ
ﻟﻴﻚ ﻋﻤﺮة و ﺣﺠﺎ

“লাববাইকা উমরাতান ওয়া হা�ান”
অত:পর ম�ায় েপৗঁেছ উমরার তাওয়াফ করেব এবং হজ ও
উমরার জনয্ হেজর সা‘য়ী তাওয়ােফ ইফাদার পর পযর্� িবল�
করেত পারেব। এভােব মাথার চুল হলক না কের িকংবা না েছঁেট
ইহরাম অব�ায় থাকেব। এরপর িযলহজ মােসর আট তািরেখ
িমনায় রওয়ানা করেব এবং হেজর বািক কাজগুেলা সমাধা
করেব। তামা�ু হজকারীর মতই ি�রান হজ আদায়কারীর উপরও
‘‘হাদী’’ যবাই করা ওয়ািজব। তেব ‘হাদী’ না েপেল হেজর মেধয্
িতনিদন ও পিরজেনর কােছ িফের যাওয়ার পর সাতিদন েরাযা
রাখেব।

তৃতীয় �কার : ইফরাদ
তা হল হেজর মাসসমূ েহ মীকাত েথেক শুধুহেজর জনয্ ইহরােমর
িনয়য্ত করেব।হেজর কােজ �েবেশর িনয়য্েতর সময় বলে16

ً
«»ﻟﻴﻚ َﺣﺠﺎ
“লাববাইকা হা�ান”
ইফরাদকারী ি�রান হজ পালনকারীর মতই আমল করেব। অবশয্
ি�রান পালনকারীর উপর ‘হাদী’ যবাই করা ওয়ািজব, আর
ইফরাদকারীর উপর ‘হাদী’ ওয়ািজব নয়; েকননা েস ি�রান ও
তামা�ু কারীর নয্ায়হজ ও উমরােক এক� কের িন।
এ িতন �কার হেজর েয েকানিট পালেনর বয্াপাের হাজীসােহেবর
এখিতয়ার রেয়েছ। িক� ত�েধয্ সেবর্া�হল তামা�ু - ঐ বয্ি�র
জনয, েয িনেজর সােথ হাদী এর পশ েনয়িন, েযমনিট ইতঃপূ েবর্
বলা হেয়েছ।
ি�য় মুসিলম ভাই!
আপিন যখন হজ িকংবা উমরা করার সংক� িনেয় আ�াহর
স�ািনত ঘেরর উে�েশয্ রওয়ানা হেব, তখন েজেন িনন েয
িমকাত েথেক ইহরাম করাই হল হেজর কােজ আপনার �েবেশর
সূ চনা। আর ইহরাম করার অথর্ হল- হজ িকংবা উমরার কােজ
�েবেশর িনয়য্ত করা
যারাই হজ িকংবা উমরা করার ই�া িনেয় ম�ায় আগমন করেব,
তােদর �েতয্কেকই মীকাত েথেক ইহরােমর িনয়য্াত করেত হেব
আর মীকাত হল েস সকল সু িনিদর্� �ানসমূহ যা আমােদর নবী
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মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম পৃিথবীর িবিভ� �ান
হেত বায়তু�াহ শরীেফ আগমনকারীেদর জনয বণর্না ও িনধর্ার
কের িদেয়েছন, েযন তারা েসখান েথেক বায়তু�ায় েপৗঁছার
আেগই ইহরাম কের েনয়।

এ সকল মীকাত হল িন�রূ:
যু ল হুলাইফ:
এটা হল মদীনাবািস এবং যারা তােদর এ পথ িদেয় আসেব
তােদর সকেলর মীকাত। মাসিজেদ নববী ও এ �ােনর মধয্বতর্
দূ র� হল েতর িকেলািমটার। এিট ম�া েথেক সবেচেয় দূ রবতর্ী
মীকাত। ম�া ও এর মধয্কার দূর� ল চারশত িবশ
িকেলািমটার। বতর্মাে এ �ােনর নাম হল ‘‘আবইয়ার আলী’’।
আল জুহফা:
এিট রােবগ শহেরর িনকটবতর্ী একিট �াম। েলাকজন এখন
রােবগ েথেকই ইহরােমর িনয়য্াত কে, েকননা রােবগ জুহফার
সামানয্ একটু আেগ অবি�ত। এ �ান ও ম�ার মধয্বতর্ী দূর
হল দু ইশত আিশ িকেলািমটার। এটা িমশর ও শাসবাসীেদর
মীকাত এবং সউিদ আরেবর উ�রা�েলর অিধবাসী, উ�র পি�ম
আি�কার েদশসমূ েহর অিধবাসী এবং যারা এ পথ হেয় আগমন
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করেব তােদর সকেলর মীকাত।
কারনু ল মানােযল :
এেক বলা হয় ‘আস সাইল আল কাবীর’। ম�া ও এর মধয্কার
দূ র� হল আটাে�ার িকেলািমটার। এটা নাজদবাসী, আরব
উপসাগরীয় অ�ল, ইরাক ও ইরান সহ সকল পূ বর্�লীয়
েলাকেদর এবং যারা এ পেথ আগমন করেব তােদর মীকাত।
বতর্মােন এ মীকােতর সমা�রােল রেয়েছ ‘‘মীকােত ওয়াদী
মুহিরম’’ যা তােয়েফর পি�েম আল হাদা েরােড অবি�ত। ম�া
েথেক এর দূ র� পঁচা�র িকেলািমটার। এটা তােয়ফবাসী ও
তােদর পথ িদেয় আগমনকারীেদর মীকাত। এটা আলাদা েকান
মীকাত নয়।
ইয়ালামলাম:
আজকাল এ �ানিটেক বলা হয় সা‘িদয়া, যা ম�া েথেক একশত
িবশ িকেলািমটার দূ ের অবি�ত। এটা হল ইয়ামানবাসী ও তােদর
পথ িদেয় যারা আসেব তােদর মীকাত।
যাত-’ইকর:
এ �ান হল ইরাকবাসী ও পূ বর্া�েলর েলাকেদর মীকাত। বতর্মাে
এ �ান পিরতয্া; েকননা েসখােন যাওয়ার েকান রা�া েনই।
�ানিট ম�া েথেক একশত িকেলািমটার দূ রে� অবি�ত। ইরাক
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ও পূ বর্া�েলর হাজীগণ ‘আস সাইল আল কাবীর’ েথেক িকংবা
যু ল হুলাইফা েথেক ইহরােমর িনয়য্াত কের থাে
আর ম�াবাসীগণ হেজর জনয্ িনজ িনজ বাস�ান েথেকই
ইহরােমর িনয়য্ত করেব। আর উমরার জনয্ তারা ত‘য়ীম িকংবা
হারাম সীমানার বাইের েয েকান �ান েথেক ইহরােমর িনয়য্ত
করেব। হেজর সংক� িনেয় েয সকল মুসিলম এ মীকাতসমূ হ
অিত�ম করেব তােদর �েতয্েকর জনয্ ওয়ািজব হল েসখা
েথেক ইহরােমর িনয়য্াত করা। যিদ হেজর ই�া িনেয় ইহরাম
করা ছাড়াই েকউ ে��ায় মীকাত অিত�ম কের তেব তার উপর
ওয়ািজব হেব মীকােত িফের এেস েসখান েথেক ইহরাম করা। তা
না করেল তােক দম িদেত হেব। আর তা হল -ম�ায় একিট
ছাগল যেবহ কের েসখানকার দির� েলাকেদর মেধয্ তা ব�ন
কের েদয়া। যিদ েকউ ভুেল িকংবা িন�াব�ায় ইহরাম না কেরই
মীকাত অিত�ম কের, তার উপর ওয়ািজব হল �রণ হওয়ার
সােথ সােথ িফের িগেয় মীকাত েথেক ইহরাম করা। তা না করেল
তােকও দম িদেত হেব, েযরূপ তঃপূ েবর বিণর্ত হেয়েছ
মীকােত হজ ও উমরাকারীর করণীয় কাজ:
যিদ আপিন �ল পেথ গাড়ী িকংবা অনয েকান যানবাহেন কের
মীকাত েপৗঁেছ, তাহেল আপনার জনয্ সু�াত হল েগাসল কর,
সারা শরীের সু গি� মাখা এবং স�ব হেল নখ কাটা। তারপের
আপনার উপর ওয়ািজব হল ইহরােমর সাদা দু ’িট কাপড় তথা
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িসলাইিবহীন লু ি� ও চাদর পিরধান করা। এগুেলা নতুন হওয়া
উ�ম, অনয্থায় পির�ার পির�� হেত হেব
ইহরােমর কাপেড় সু গি� লাগােনা যােব না। সু গি� যিদ এেত
েলেগ যায়, তাহেল আপনার উিচত হেব তা ধু েয় েফলা।
ইহরােমর জনয্ মিহলােদর সু�াতী েকান েপাষাক েনই। বরং তারা
তােদর ই�ামত েপাষাক পিরধান করেত পারেব। তেব তারা
এমন েপাষাক পিরধান করেব যা হেব মািজর্ত ও শরীর
আ�াদনকারী। িফতনা সৃ ি� করার উপকরণ েথেক তােদর দূ ের
থাকেত হেব। পুরুষেদর পাশ িদেয় যাতায়াত করেল ইহরােমর
জনয্ মিহলারা সুগি� বয্বহার করেত পারেব ন
ি�য় ভাই, েয েকান ফরয নামােযর পর ইহরােমর িনয়য্ত করা
আপনার জনয্ মু�াহাব। যিদ ফরয নামােযর ওয়া� না হ,
তাহেল অযু র দু ’রাকাত সু �াত নামােযর িনয়য্ত কের তা আদায়
করেবন।
এসব করা েশষ হেল আপিন আপনার সংক� অনু যায়ী ইহরােমর
িনয়য্ত করেবন। আপিন যিদ তামা�ুকারী হ, তাহেল বলেবন,
‘‘লাববাইকা উমরাতান’’ অথবা ি�রানকারী হেল বলেবন,
‘‘লাববাইকা উমরাতান ওয়া হা�ান’’ িকংবা যিদ ইফরাদকারী হন
তাহেল বলেবন ‘‘ লাববাইকা হা�ান’’।
এরপর তালিবয়া পড়া শুরু কের আপিন েস রকমই বলে,
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েযমন আপনার নবী মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম
ইহরাম কের তালিবয়া পােঠর �া�ােল বেলিছেলন :
َ ْ ُْ َ َ َ َ ْ
َ ْ َْ ّ َ ْ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َّ َ ْ َّ ّ
َ ْ َ
ﺤﻟﻤﺪ اﻨﻟِّﻌﻤﺔ لﻚ َوالﻤﻠﻚ
َﺷ�ﻚ لﻚ َﻴﻚ ِن
»َّﻴﻚ
ِ ﻠَّﻬُﻢَ َﻴﻚ َﻴﻚ ﻻ
َ َ َ َ َ
«ﺷ�ﻚ لﻚ
ِ ﻻ
“লাববাইকা আ�াহু�া লাববাই, লাববাইকা লা শারীকা লাকা
লাববাইক, ই�াল হামদা ওয়াি�’মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা
শারীকা লাকা।’’ 9
8F

অথর্ : “আিম হািজর, েহ আ�াহ আিম হািজর, আিম আপনার
কােছ হািজর। আপনার েকান শরীক েনই। আিম আপনার কােছ
হািজর। িন�য়ই সকল �শংসা, অনু �হ ও রাজ� আপনারই।
আপনার েকান শরীক েনই।’’
আর জলপেথ িকংবা আকাশ পেথ আপনার আগমন হেল এ
�থাই চেল আসেছ েয, ে�েনর পাইলট ও জাহােজর কয্াে�ন
যা�ীেদরেক মীকােতর িনকটবতর্ী হওয়ার সংবাদ জািনেয় েদ,
যােত হাজীগণ ও উমরাকারীগণ তােদর ইহরােমর কাপড় পিরধান
করার �স্�িত েনন। এরপর মীকাত বরাবর েপৗঁছেলই তার
সকেল ইহরােমর িনয়য্ত কের, ঐভােব যা ইতঃপূ েবর্ আপনার
৯. সহীহ বৃ খারী, হাদীস নং ১৫৪৯, ১৫৫০ও সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ২৮৬৮,
২৮৬৯।
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উে�েশয আমরা বণর্না কেরিছ। এ অব�ায় বাড়ী েথেক ইহরােমর
কাপড় পিরধান কের রওয়ানা হেয় ে�েন িকংবা জাহােজ আেরাহণ
করায় েকান অসু িবধা েনই। অতঃপর মীকাত বরাবর েপৗঁছার
সংবাদ যখন জানেত পারেবন, তখন ইহরােমর িনয়য্ত কের
তালিবয়া পাঠ করেবন।
হাজীেদর উিচত েবিশ েবিশ উ��ের তালিবয়া পাঠ করা। তেব
েমেয়রা এতটা িন��ের তালিবয়া পাঠ করেব েয, শুধু তারা
িনেজরাই তা শুনেত পােব। উমরাকারী তাওয়াফ শুরু করা পয
তালিবয়া পাঠ করেত থাকেব। আর হাজীগণ হেজর ইহরাম করার
পর েথেক কুরবানীর িদন জামরাতুল আকাবায় পাথর িনেক্ষ
করা পযর্� তালিবয়া পাঠ অবয্ত রাখেব।
ইহরাম অব�ায় িনিষ�কাজসমূ হ:
ি�য় ভাই !
হজ ও উমরার কােজ �েবেশর সােথ সােথ আপনার উপর
অেনকগুেলাকাজ িনিষ� হেয় যায়। ফেল েস কাজগুেলা আপনার
জনয্ হারাম হেয় যায়। এগুেলােক বলা হ ‘‘ইহরােমর
িনিষ�কাজ’’।
আর তা হল :
1.েকেট বা অনয্ েকানভােব চুল উপেড় েফলা এবং হাত বা
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পােয়র নখ কাটা। অবশয্ হাত �ারা মুহিরম বয্ি�র মাথ
চুলকােনা জােয়য যিদ তা �েয়াজন হয়। এেত যিদ
অিন�াকৃতভােব েকান চুল পেড় যায় অথবা মুহিরম বয্ি� তা
ভুেল িকংবা হুকুম না েজেন কের েফে, তাহেল তার উপর
িকছু ওয়ািজব হেব না।
2.ইহরােমর পর কাপেড় িকংবা শরীের িকংবা অনয্� সুগি�
বয্বহার করা। তেব ইহরােমর আেগ মাথায় ও দাঁিড়েত েয
সু গি� বয্বহার করা হেয়েছ তা ইহরােমর পর বাকী থাকেলও
েকান অসু িবধা েনই।
3.মুহিরম বযি� �ী স�ম করেত পারেব না, েযৗন উে�জনার
সােথ �ীেক �শর্ও করেব ন, �ীেক চুমু খােব না এবং েযৗন
কামনার বশবতর্ী হেয় তার িদেক তাকােনা যােব না। মুহিরম
বয্ি� মিহলােদর কােছ িবেয়র ��াব পাঠােব না এবং িনেজর
জনয্ বা অনয্ কােরা জনয্ িবেয়রদ করেব না যতক্ষ
পযর্� েস ইহরাম অব�ায় থাকেব
4.মুহিরম বয্ি� হাতেমাজা বয্বহার করেব না
5.মুহিরম বয্ি�র জনয্ খরেগা ও কবুতর �ভৃিতর নয্ায় েকান
�লজ িশকারী �াণীেক হতয্া করা অথবা প�া�াবন করা িকংবা
েস কােজ সাহাযয্ করা িনিষ�। মুহিরম বয্ি�র জনয্ সবর্াব
িশকার করা িনিষ�। আর মুহিরম নয় এমন বয্ি�র জনয্ হারা
শরীেফর সীমানার েভতর অব�ানকােল িশকার করা িনিষ�।
6.সবর্াে� অথবা শরেরর েকান অে� জামা িকংবা পাজামা, েগি�,
পাগড়ী, টুপী ও েমাজার নয্ায় েসলাইকৃত কাপড় পিরধান করা
24

পুরুেষর জনয্ হারাম। তেব যিদ েকউ লুি�র কাপড় না পােযমন েকউ তা িনেত ভুেল িগেয়েছ এবং ে�েনর মেধয্ অব�ান
করেছ এমতাব�ায় েস েযেকান কাপড় পিরধান করেব। আর
তাও না েপেল পাজামা পের ইহরাম করেব। অনু রূভােব যিদ
েসে�ল না পায় তাহেল েমাজা পরেত পারেব এবং আ�াহ
চােহত এেত েকান অসু িবধা হেব না।
মুহিরম বয্ি�র জনয্ েসে, হাত ঘিড়, আংিট, চশমা, কােন
েশানার য�, েব� এবং টাকা-পয়সা ও কাগজপ� েহফাযেতর
বয্াগবয্বহার করা জােয়য
7.মুহিরম বয্ি� পুরুষ হেল মাথার সােথ েলেগ থােক এমন িকছ
েযমন ইহরােমর কাপড় বা পাগড়ী, রুমাল িকংবা টুিপ িদেয়
মাথা ঢাকা হারাম।
তেব ছাতা, তাঁবু িকংবা গাড়ীর ছােদর ছায়ায় থাকেল অথবা মাথার
উপর েবাঝা বহন করেল েকান অসু িবধা েনই। মুহিরম বয্ি� যিদ
ভুেল িকংবা হুকুম না েজেন মাথা েঢেক েফেল তাহেল তার উপর
ওয়ািজব হল যখনই �রণ হেব িকংবা হুকুম স�েকর্ জানে
পারেব আবৃ তকারী বস্�িট সিরেয় েফলেব। আর এেত তার উপর
েকান দম আসেব না।
8.ইহরাম অব�ায় মিহলােদর হাত েমাজা পিরধান করা িনিষ� ও
েনকাব িদেয় মুখ ঢাকা হারাম। েনকাব হেলা েদখার জনয্
দু ‘েচাখ েখালা েরেখ য�ারা মুখম�ল আবৃ ত করা হয়। ইহরাম
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অব�ায় মিহলােদর জনয্ এসেবর েকানটাই ৈবধ নয়। তােদর
জনয্ ওয়ািজব হেলা তারা পুরুষেদর পাশ িদেয় অিত�ম করা
সময় িকংবা পুরুষরা তােদর পাশিদেয় যাওয়ার সময় শরীয়ত
স�ত ওড়না িদেয় মুখ ঢাকা, যা মাথার উপেরর িদক েথেক
মুেখর উপর েছেড় রাখেব।
9.মুহিরম এবং মুহিরম নয় এমন বয্ি�র জনয্ হার শরীেফর
গাছ পালা এবং মানু েষর েচ�া-চির� ছাড়াই জে� এমন সবুজ
তৃণলতা কাটা িনিষ�। হারাম শরীেফর মেধয্ পেড় থাকা িজিনস
উিঠেয় েনয়া যােব না, অবশয্ মািলেকর কােছ েপৗঁছােনা
উে�েশয্�চার করার জনয্ তা উঠােনা যাে 10।
কখেনা আপনার ইহরােমর কাপড় পিরবতর্ন করা িকংবা পির�ার
করা এবং মাথা ও শরীর েধৗত করার �েয়াজন হেত পাের।
এসব িকছু করা জােয়য। এর ফেল অিন�াকৃতভােব েকান চুল
পেড় েগেল তােত আপনার েকান অসু িবধা েনই।
৯F

হজ ও উমরা পালনকারী ভাই !
হজ ও উমরার কােজ �েবেশর ফেল আপনার উপর ওয়ািজব
10

তেব বতর্মােন েপৗঁছােনা দািয়� না েনয়াই উিচত। কারণ, সরকােরর পক্

েথেক কখনও কখনও এর মাধয্েম েচার ধরার বয্ব�া করা ; আপিন হয়েতা
ভােলা িনয়েত �হণ করেলন, িক� সরকারী বয্ব�াপনায় িনেয়ািজত েলােকরা
েসটােক চুির িহেসেব �হণ করেব। সু তরাং পেড় থাকা ব� েকান অব�ােতই
হােত িনেবন না। [স�াদক]
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হেয় পেড় সকল পাপ েথেক দূ ের থাকা এবং েবশী েবশী িযকর ও
তালিবয়া পাঠ করা। গীবত (পরিন�া), েচাগলখুরী (অেনয্র েদাষ
�চার করা), অ�ীল কথা বাতর্া ও ঝগড়াঝািট ইতয্ািদ যা েকা
েকান েলাক বহুল পিরমােণ কের থােক - আ�াহ তােদরেক
েহদায়াত করুন - তা �ারা আপিন আপনার হজ ও উমরােক
িবন� করা েথেক সতকর্ থাকুন।
অনু রূপভােব আপনার উপর আেরা ওয়ািজব হেলা - আ�াহ যা
হারাম কেরেছন তা েথেক আপনার েচাখ ও কানেক সংযত রাখা
এবং আপনার �ভুর �িত মেনােযাগী হওয়া ও তাঁর ইবাদােত
মশগুল থাকা।
আপনার কতর্বয্ হেল সবর্দা তালিবয়, িযকর ও কুরআন পােঠ
ম� থাকা। আর আপনার পুেরা সফরটাই ইবাদাত ও িযকের
পিরণত হওয়া উিচত। �েতয্ক হাজীর জনয্ আ�াহর কােছ আমর
েদা‘আ কির িতিন েযন তােদর হজ কবুল কেরন এবং তােদরেক
সাহাযয্ কেরন। আ�াহর কােছ আমােদর আেরা �াথর্না িতিন ে
আমােদর উ�ম আমল ও উ�ম ব� চাওয়ার তাওফীক েদন।

ম�া ও মাসিজদু ল হারােম �েবশ:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম ম�ায় �েবশ কের
27

েগাসল কেরিছেলন। 11 অতএব ম�ায় েপৗঁছার পর আপনার জনয
েগাসল করা সু �াত। অযু এবং েগাসল করার জনয্ মাসিজদুল
হারােমর আেশপােশই বহু �ান ৈতরী করা হেয়েছ। আ�াহর কােছ
েদা‘আ কির িতিন এ কােজর পূ ণয্ েস বয্ি�রবেগর্র েনকীর পা�
েরেখ িদন, যারা আ�াহর েমহমানেদর জনয্ এগুেলা �াপেন
িনেদর্শ িদেয়েছন এবং �াপন কেরেছন। এরপর আপিন উমরার
কাজগুেলা সমাধা করার জনয্ তালিবয়া পড়েত পড়ে কা‘বার
উে�েশয্ মাসিজদুল হারােমর িদেক গমন করেবন
১০F

মাসিজদু ল হারােম �েবেশর সময় আপনার জনয্ সু�াত হেলা ডান
পা আেগ বািড়েয় েদয়া এবং এ েদা‘আ পড়া: 12
ُ َ َ َ ْ  رَﻤ
َ
 الﻠّﻬُﻢ ا،َالﺴَّﻼمُ ﻰﻠﻋ َرﺳُﻮْلِ اﷲ
 أ ُﻋ ْﻮذ،ﺣ ِﺘﻚ
ََّ �ْﺘَﺢْ ﻲﻟِْ أَﺑْﻮَاب
ﷲ ﻼةُ و
ِ »� ا
َ اﻟْﻘ
ْ
ِﻳْﻢِ ﻣِﻦَ الﺸَّﻴْﻄ
َّﺎنِ الﺮ
«ِﺟﻴ ِﻢ
َ
 اﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ وَ وَﺟْﻬِﻪ اﻟْﻜَﺮِ�ْﻢِ وَﺳُﻠْﻄَﺎﻧِﻪِ ﺪ
ِِﷲ
ِ
১১ F

অথর্: “আ�াহর নােম ( �েবশ করিছ )। দরুদ ও সালা বিষর্ত
েহাক আ�াহর রাসূ েলর উপর। েহ আ�াহ! আপিন আপনার
অনু �েহর �ার আমার জনয্ �ু � কের িদন। আিম িবতািড়ত

11

. বু খারী ও মুসিলম এিট বণর্না কেরেছন
. এ হাদীেসর �থম অংশ ‘‘ িবসিম�ািহ ওয়াস্ সালাত ’ ইবনু স সু ি� বণর্না
কেরেছন এবং আলবানী তা সহীহ বেলেছন। আর ‘ওয়াস্ সালামু ‘আলা
রাসূ িল�াহ্ ...’ বণর্না কেরেছন ইমাম মুসিলম। আর ‘আঊযু িব�ািহল আযীম’
েথেক েশষাংশ আবু দাউদ বণর্না কেরেছন এবং আলবানী সহীহহুল জােম �ে
এেক সহীহ বেল অিভিহত কেরেছন।
28
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শয়তান হেত মহান আ�াহ, তাঁর স�ািনত েচহারা ও স�া, আর
অনািদ শি�র ওসীলায় আ�য় �াথর্না করি”।
সকল মাসিজেদ �েবেশর সময়ই এ েদা‘আ পড়েত হয়। এরপর
উমরার তাওয়াফ শুরু করার জনকা‘বার িদেক অ�সর হেবন।
তাওয়াফ অব�ায় আপনার উপর ওয়ািজব হল পাক-পিব� থাকা।
এ তাওয়ােফর শুরু েখেক েশষ পযর্� পুরুষেদর জনয্ সু�াত
ইদিতবা’ করা। আর ইদিতবা’ হল- ইহরােমর চাদেরর মধয্বতর্
অংশ ডান েবাগেলর িনেচ েরেখ, ডান কাঁধেক েখালা েরেখ
চাদেরর দু ’�া�েক বাম কাঁেধর উপর ছিড়েয় েদয়া। তাওয়াফ শুর
করা অব�ায় তালিবয়া পড়া ব� হেয় যােব।
উমরার তাওয়াফ :
তাওয়াফ শুরু করার�িত হল- হাজাের আসওয়ােদর িদেক
অ�সর হেয় ডান হাত িদেয় আপিন তা �শর্ করেবন এবং এেত
চু�ন করেবন। যিদ হাত িদেয় পাথরিটেক �শর্ করা স�ব না
হয়, তাহেল েসিদেক িফের ডান হাত িদেয় ইশারা করেবন। তেব
হােত চু�ন করেবন না। ইশারা করার সময় বলেবন ‘‘আ�াহু
আকবার। 13
१२F

আর যিদ বেলন, ‘িবসিম�ািহ ওয়া�াহু আকবা’ তেব তা
13

. বু খারী তা বণর্না কেরেছন 
29

উ�ম। 14
१३F

তাওয়ােফর শুরুেত আপনার জনয্ িনেেদা‘আিট পড়া সু �াত :
َ
َ َﻢَّ إِ�ْﻤَﺎﻧﺎً ﺑِﻚ
ِﺎ ِﺴُﻨَّﺔِ ﻧَب
ِﻴّﻚَ �َُﻤَّ ٍﺪ
ﺑِ�ِﺘَﺎﺑﻚَ وَوﻓَﺎءً ﺑِﻌَﻬْﺪِكَ وَ ا�ِّﺒَﺎﻋً ل
ًوَﺗﺼْﺪِﻳْﻘﺎ
ِ
ََّ  اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَ ﺳَﻠ
َﻢ
ّ�
অথর্: “েহ আ�াহ! আপনার �িত ঈমান এেন, আপনার িকতাবেক
সতয্ �িতপ� কে, আপনার �িত�িতেক পূ ণর্ কের এবং
আপনার রাসূ েলর সু �াতেক অনু সরণ কের (আিম তাওয়াফ শুর
করিছ)”। 15
१४F

উমরাকারীর জনয্ উ�ম হল ভীড় না জমােনা এবং েঠলােঠি,
গািল গালাজ ও ঝগড়াঝািট কের মানু ষেক ক� না েদয়া। েকননা
এটা এমন �িট যােত ইবাদােতর ভাবমূ িতর্ ক্ষু�।
এরপর হাজাের আসওয়াদ েথেক শরু কেরকা‘বােক বাম পােশ
েরেখ সাত চ�র তাওয়াফ শুরু ক। এ অব�ায় িযকর ও
ইি�গফার করেত থাকুন এবং ই�ামত েদা‘আ ও কুরআন পােঠর
14

. ইবেন উমার েথেক অনু রূপ সাবয্� হেয়,যা বায়হাকী বণর্না কেরেছন

(৫/৭৯), হােফজ ইবেন হাজার আত-তালখীসু ল হাবীর �ে� বেলন, এর সনদ
শু�( ২/২৪৭)

. �াগু� ��িট েখুন। িবেশষ কের তা ইবন উমর ও কেয়কজন সাহাবী

15

েথেক বিণর্ত হেয়েছ। যিদও েকান েকান বণর্নায় দুবর্লতা রেয়ে[স�াদক]
30

মাধয্েম আ�াহর কােছেদা‘আ করু। তেব �র উ� কের িনিদর্�
েকান েদা‘আ পাঠ করেবন না, েযমন অেনেক কের থােক; েকননা
এেত তাওয়াফকারী অনয সকল ভাইেদর সমসয্া হ।
আপিন যখন রুকেন ইয়ামানীেত েপৗঁছাে, তখন স�ব হেল ডান
হাত িদেয় তা �শর্ করুন। তেব তােত চু�ন করেবন না এবং ত
মােসহও করেবন না, েযমন কেতক েলােকরা কের থােক; েকননা
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া স�াম েথেক এ কাজ সাবয্� হয়ি।
আপিন আপনার তাওয়ােফর �েতয্ চ�ের �শর্ করার কাজিট
করেবন। আর রুকেন ইয়ামানীেক �শর্ করা স�ব না হে
েসিদেক েকানরূপ ইশারা না কের ও‘আ�াহু আকবা’ না বেলই
এিগেয় যােবন। রুকেন ইয়ামানী ও হাজাের আসওয়ােদর মধয্বতর
�ােন িনে�র েদা‘আিট পড়া আপনার জনয্ সূ�াত:

َ َ ٓ َ ّ �َ
َ َٗ َ َ َّۡ
ّ َ َ َ َ َ َٗ َ َ َ
﴾ ٢ ار
ِ َ� ﴿ َنا ءات ِنا ِ� �ُ�يا حسنة و ِ� ٱ�خِرة ِ حسنة وق ِنا عذاب
[٢٠١ :]ﺒﻟﻘﺮة

“েহ আমােদর রব ! আমােদরেক দু িনয়ায় কলয্াণ দান করুন এব
আিখরােতও কলয্াণ দান কর। আর (জাহা�ােমর) আগুেনর
শাি� েথেক আমােদর রক্ষা ক’’। [সূ রা আল-বা�ারা :
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২০১] 16
১৫F

এভােবই উমরাকারী �েতয্ক চ�র হাজাের আসওয়াদ েথেক
শুরু কের েসখােন এেস চ�র েশষ কের তার স চ�র
তাওয়ােফর কাজ চািলেয় যােব। যখনই হাজাের আসওয়ােদর কাছ
িদেয় অিত�ম করেব, তা �শর্ কের চু�ন করেব এবং‘আ�াহু
আকবার’ বলেব। হাজারেক �শর্ ও চু�ন করা স�ব না হেল েস
বরাবর আসেল ডান হাত িদেয় েসিদেক ইশারা কের একবার
‘আ�াহু আকবা’ বলেব।
তাওয়ােফ কুদু েমর �থম িতন চ�ের রমল করা সু �াত। রমল
হে�, ঘন পা েফেল �ত চলা, তেব তা করেত সক্ষম না হে
েকান েদাষ েনই। েকননা তা সু �াত, ওয়ািজব নয়।
তাওয়ােফর কাজ েশষ হেল �ত আপনার ডান কাঁধ েঢেক
িনন। আর মাকােম ইবরাহীেমর েপছেন দু ’ রাকাত সংিক্ষ� নামা
পড়া আপনার জনয্ সু�া, যিদ তা সহজসাধয হয়। তেব যিদ
ভীড় বা অনু রূপ েকান কারেণ েসখােন নামায আদায় করা স�ব
না হয়, তাহেল মসিজদু ল হারােমর েয েকান জায়গায় দু ’রাকাত
নামায পেড় িনন। �থম রাকােত সূ রা ফািতহার পর ‘�ুল ইয়া
আইয়ু য্হাল কািফর’ পড়ুন এবং ি�তীয় রাকােত ফািতহার পর
16

. আহমাদ,আবু দাউদ ও ইবেন খুযাইমা এ েদা‘আিট বণর্না কেরেছন।

আলবানী এেক সহীহ কেরেছন ।
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‘কুলহুয়া�াহু আহ’ পড়ুন। 17
१६F

অবশয্ এ দ’সূ রা ছাড়া অনয্ সূরা পড়েও েকান অসু িবধা েনই।
েজেন রাখুন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ামতাওয়াফ
স�� কের যমযেমর কােছ িগেয় যমযেমর পািন পান
কেরিছেলন। 18 সু তরাং আপিনও যখন তাওয়ােফর কাজ েশষ
করেবন, আপনার জনয্ তখন সু�াত হেলা যমযেমর কােছ িগেয়
তা েথেক অথবা পােনর জনয্ রিক্ষত পা� েথেক যমযেমর পা
পান করা। এরপর আপনার জনয্ সহজসাধয্ হেল হাজাে
আসওয়ােদর কােছ িফের এেস এেক চু�ন করা মু�াহাব। আর তা
যিদ স�ব না হয় িবেশষ কের ভীেড়র সময় তাহেল তা েছেড়
িদেত পােরন।
১৭F

তাওয়ােফর সময় হজ ও উমরাকারীেদর কিতপয় �িট:
কা‘বা শরীেফর তাওয়ােফর সময় কিতপয় হজ ও উমরাকারীেদর
অেনক �িট পিরলিক্ষত হয়। এ ধরেনর ভুল �িটেত আপি
যােত িল� না হন েস জনয্ েতমিন িকছু ভুেলর বয্াপাের আমর
আপনােক সতকর্  কের িদি�
-

কিতপয় তাওয়াফকারী কাবার সকল রুকন ( কণর্ার )

17

. মুসিলম এ িবষয়িট বণর্না কেরন 

18

. আহমাদ এটা বণর্না কেরন ।
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এবং হয়ত বা সকল েদয়াল �শর্ কের থােক। তারা
মাকােম ইবরাহীম সহ এগেলােক মােসহ কের থােক।

-

অথচ নবী সা�া�াহু আলাইেহ ওয়া সা�াম হাজাের
আসওয়াদ ও রুকেন ইয়ামানী ছাড়া কা‘বার অনয্ েকান
অংশ �শর্ কেরন ি।
িকছু েলাক তাওয়ােফর সময় আওয়াজ উ� কের। এেত
বাকী তাওয়াফকারীেদর অসু িবধা হয়। অনু রূপভােব
হাজাের আসওয়াদেক চু�ন করার জনয্ এবং মাকােম
ইবরাহীেমর েপছেন নামায আদােয়র জনয্ অেনেক �চ�
ভীড় সৃ ি� কের। এেত নারী-পুরুেষর সংিমণ ঘেট।
অেনক সময় গালাগািল ও হাতাহািত পযর্� হেয় যা।
এমনিট করা জােয়য েনই; েকননা এেত নারী-পুরুেষর
েফতনা সৃ ি� হয় এবং মুসিলমেদরেক ক� েদয়া হয়।
তদু পির অনয্ায়ভােব েকান মুসিলম তার ভাইেক গািল
েদয়া, মারেধার করা কখেনাই জােয়য নয়।

মূ লত: েয বয্ি� আপনার বয্াপাে �িট কেরেছ অথবা
আপনার �িত দু বর্য্বহার কেরেছ তার �িত ক্ষমা �দশর্নই
উিচত এ �ােন আপনার চািরি�ক ৈবিশ�য্
-

তাওয়াফকারীেদর েকউ েকউ তাওয়ােফর �েতয্ক
চ�েরর জনয্ িবেশষ েদা‘আ িনধর্ারণ কের থাে, যা
তারা এ বয্াপাের �ণীত ��াবলী েথেক পাঠ কের থােক।
34

এটা নতুন উ�ািবত েস েবদআ’ত সমূ েহরই অ�গর্ত
�ীেনর মেধয্ যার েকান িভি� েনই। েকননা নবী সা�া�াহ
আলইিহ ওয়া সা�াম েথেক তাওয়ােফর মেধয্ হাজাের
আসাওয়ােদর কােছ এেস তাকবীর পড়া ছাড়া অনয্ েকান
িযকর বা েদা‘আ সাবয্� হয়িন। আর �েতয্ক চ�ের
েশেষ হাজাের আসাওয়াদ ও রুকেন ইয়ামানীর মধয্বত
�ােন িতিন বলেতন :
َ َ ٓ َ ّ �َ
َ َٗ َ َ َّۡ
ّ َ َ َ َ َ َٗ َ َ َ
﴾ ٢ ار
ِ َ� ﴿ َنا ءات ِنا ِ� �ُ�يا حسنة و ِ� ٱ�خِرة ِ حسنة وق ِنا عذاب
[٢٠١ :]ﺒﻟﻘﺮة
“েহ আমােদর রব! আপিন দু িনয়ায় আমােদরেক কলয্াণ দান
করুন এবং আেখরােতও কলয্াণ দান করুন। আর আমােদর
আগুেনর শাি� েথেক েহফাযত করুন’’ [সু রা আল বা�ারা:
২০১]
সু তরাং �থম চ�েরর জনয, ি�তীয় চ�েরর জনয, ..... এমিন
কের স�ম চ�র পযর্� েকান চ�েরর জনয্ই িবেশষ েকােদা‘আ
পােঠ িনেজেক বাধয্ না করা হল নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়
সা�ােমর অনু সরেণরই অ�গর্ত। এ বইেয়র েশেষ একগু
িনবর্ািচতেদা‘আ সংেযাজন করা হেয়েছ েযগুেলা কুরআন ও সু�ায়
বিণর্ত হেয়েছ। আপিন েসগুেলা পেড় আ�াহর কাে েদা‘আ
করুন। আ�াহ চােহত এ গুেলাই আপনার জনয্ যেথ� হ
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উমরার সা‘য়ী:
ি�য় উমারাকারী ভাই !
এরপর আপিন অ�সর েহান সা‘য়ী করার �ােনর িদেক েযখােন
রেয়েছ সাফা ও মারওয়া। এ গুেলা হল েসই দ’িট পাহাড় যার
উপর আেরাহণ কেরিছেলন ইবরাহীম আলাইিহস সালােমর �ী
আমােদর মা হােজর, যখন ইবরাহীম আলাইিহস সালাম �ীয়
�ভুর িনেদর্েশ তােক েসখােন েরেখ িগেয়িছেলন। তার ও তার
েছেল ইসমাঈল আলাইিহস সালােমর �চ� িপপাসা েপেল িতিন
এমন েলােকর স�ােন সাফার উপর উঠেলন েয তােদরেক পািন
পান করােব। অত:পর সাফা েথেক েনেম একটু েহঁেট �ত েবেগ
পদেক্ষপ েফলেত শুরু করেলন। এরপর �াভািবকভােবেট
মারওয়ায় েপৗঁছেলন। তােক ও তার েছেলেক পািন পান করােনার
মত েলােকর স�ােন িতিন মারওয়ায় উঠেলন। েশষ পযর্� এ
দু রব�া েথেক আ�াহ তােদরেক মুি� িদেলন এবং তার েছেল
ইসমাঈল আলাইিহস সালােমর সামেন পািন িনগর্ত করেলন।
আপিন যখন সাফার িনকটবতর্ী হেব, তখন পড়ুন আ�াহর বাণী:
َٓ َ
ۡ َ َ َۡۡ ّ ۡ َ َ ّ
ََ َۡۡ َ َ ّ ّ
َ ٱ� َت َم َر َف َ� ُج َن
اح
ِ﴿إِنَ َ لصَفا وٱلمروة مِن شعا� ِ ِر �َِۖ �من َجَ ٱ�يت أو
َ
َّ َ
َ ّ
َ ّ َّ ِ�� َإ
ٗ ۡ ع َخ
ٌ �َ َشاك ٌِر َعل
: ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ ِيم
َّوَف ب ِ ِه َما ۚ َو َمن َطَو
َعل ۡيهِ أن ط
ن
[١٥٨
‘‘িন�য়ই সাফা এবং মারওয়া আ�াহর িনদশর্ন সমূেহর অ�গর্ত
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আর েয েকউ বায়তু�াহর হজ িকংবা উমরা করেব, েস যিদ
এতদু ভেয়র �দিক্ষণ ক, তেব তার েকান পাপ হেব না। েয
ে��ায় েকান েনক কাজ কের, িন�য়ই আ�াহ (তার) �িতদান
দাতা ও তা অবগত।’’ [সু রা আল বা�ারা:১৫৮] 19
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সাফা পাহােড়র িনকটবতর্ী হেল তােত উঠার আেগই এ আয়াতিট
পড়েবন। এ �ােন এবং সা‘য়ীর �থম চ�েরর শুরুেতই শুধুম
এ আয়াতিট পড়েবন। �েতয্ক চ�ের পােঠর পুনরাবৃি� করেব
না। এরপর সাফা পাহােড় উঠেবন। তেব পাহােড়র েশষ �া�
পযর্� উঠর �েয়াজন েনই। পাহােড়র সমতল �ােন েপৗঁছা পযর্
িকছু দূর উঠেলই চলেব। এরপর ে�বলামুখী হেয় িতনবার আ�াহু
আকবার বলেবন। তারপর পড়ুন:
ّ ِ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ّ ّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ َﻪ
ْ َ ُ
ﺷ ٍء
 ﻟ الﻤﻠﻚ ﻟ ﺤﻟﻤﺪ وﻫﻮ ﻋ، ﺷ�ﻚ ﻟ
ِ »ﻻ ِﻪﻟ ِﻻَ �َ وﺣﺪه ﻻ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ َ ّ ّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َﻧَﺮ
«ﻗﺪِﻳﺮ ﻻ ِﻪﻟ ِﻻَ �َ أ�ﺰ وﻋﺪه ﺼ �ﺒﺪه وﻫﺰم اﻷﺣﺰاب وﺣﺪه
“একক আ�াহ ছাড়া �কৃত েকান ইলাহ েনই। তাঁর েকান শরীক
েনই। সকল রাজ� ও সকল �শংসা তাঁরই জনয্। িতিন সব
িকছু র উপর ক্ষমতাবান। একক আ�াহ ছাড়া আর েকান ইলা
েনই। িতিন �ীয় অি�কার পূ রণ কেরেছন, �ীয় বা�ােক সাহাযয্
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কেরেছন এবং একাই দল সমূ হেক পরািজত কেরেছন।’’ 20
19F

এ িযকরিট িতনবার পড়ুন। এগুেলার মােঝ দুিনয়া ও আেখরােতর
যত কলয্াণ েপেত চান েসজনয েদা‘আ করুন। যিদ এর েচেয়ও
কম পেড় থােকন তেব আ�াহ চােহত েকান অসু িবধা েনই।
েদা‘আ করার সময়ই শুধু আপনার হাত উঠােবন। িতনবার আ�াহ
আকবার বলার সময় হাত উঠােনার �েয়াজন েনই।
এর পর সাফা েথেক েনেম �াভািবক চলার গিতেত মারওয়ার
িদেক অ�সর হেবন। এমতাব�ায় আ�াহেক �রণ করেত থাকুন
এবং িনেজর জনয, িনেজর পিরবার ও মুসিলম ভাইেদর জনয্
যথাসাধয্ েদা‘আ করুন। তারপর সবুজ সংেকেতর সামেন এেস
েপৗঁছেল যথাস�ব �তেবেগ েদৗড়ােত থাকু, যতক্ষণ না অপ
সবুজ সংেকেতর কােছ েপৗঁেছ যান। এরপর �াভািবক গিতেত
হাঁটেত থাকুন এবং মারওয়ায় উঠা পযর্� চলেত থাকুন। মারওয়ায়
েপৗঁেছ তােত উেঠ েকবলামুখী েহান এবং সাফায় যা যা বেলিছেলন
এখােনও তা বলু ন, িতনবার তাকবীর িদন। অত:পর স�ব হেল
িতনবার বলু ন:
ّ ِ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ّ ّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ َﻪ
ْ َ ُ
ﺷ ٍء
 ﻟ الﻤﻠﻚ ﻟ ﺤﻟﻤﺪ وﻫﻮ ﻋ، ﺷ�ﻚ ﻟ
ِ »ﻻ ِﻪﻟ ِﻻَ �َ وﺣﺪه ﻻ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ َ ّ ّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َﻧَﺮ
«ﻗﺪِﻳﺮ ﻻ ِﻪﻟ ِﻻَ �َ أ�ﺰ وﻋﺪه ﺼ �ﺒﺪه وﻫﺰم اﻷﺣﺰاب وﺣﺪه
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এর মেধয্ দুিনয়া আেখরােতর কলয্াণ েচে েদা‘আ করেত
পােরন।
তারপর েনেম সবুজ সংেকেতর কােছ েপৗঁছা পযর্� হটেত থাকুন।
সবুজ সংেকেত েপৗঁছেল অপর সংেকত পযর্� �তেবেগ েদৗড়াে
থাকুন। এরপর সাফা পাহােড় উঠা পযর্� �াভািবকভােব হাঁটেত
থাকুন।
এ িনয়েম আপিন সাত চ�র সা‘য়ী পূ ণর্ করেবন। সাফা েথেক
শুরু করেবন এবং মারওয়ায় িগেয় েশষ করেবন। সাফা েথে
মারওয়ায় গমন একিট চ�র এবং মারওয়া েথেক সাফায় িফের
আসা আর একিট চ�র বেল গণয্ হেব
েহঁেট সা‘য়ী শুরু করার পর যিদ আপি ন �াি� েবাধ কের
তাহেল িব�াম েনয়ায় েকান েদাষ েনই। আপনার জনয্ হুই
েচয়াের কের সা‘য়ী করাও জােয়য। সা‘য়ী করা অব�ায় নামায
শুরু হেয় েগেল আপিন জা’আেতর সােথ নামায আদায় করুন
এবং েযখােন েথেমেছন েসখান েথেক পুনরায় সা‘য়ী শুরু কর
সা‘য়ী করার সময় পাক পিব� থাকা মু�াহাব। অবশয্ উমরাকারী
নাপাক (অযু হীন) অব�ায় সা‘য়ী করেল তা আদায় হেব। অনু রূপ
তাওয়ােফর পর েকান মিহলার হােয়য বা েনফাস হেল েস সা‘য়ী
করেত পারেব এবং তা আদায় হেয় যােব; েকননা সা‘য়ীেত পাক
হওয়া শতর্ নয় বরং মু�াহাব
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উমরার েশষ করণীয়:
ি�য় ভাই!
আপিন যখন সাফা েথেক শুরু কের মারওয়ায় িগে সা‘য়ী েশষ
করেবন, এমতাব�ায় আপিন আপনার মাথার চুল হলক করেবন
যিদ আপিন তামা�ু কারী হন এবং হেজর সময় যিদ ঘিনেয় না
আেস, বরং হেজর এতটুকু সময় বািক থােক যােত আপনার চুল
ল�া হেত পাের। আর হেজর সময় িনকটবতর্ী হেল আপিন
আপনার চুল েছাট কের ছাঁটেবন। মাথার সবখান েথেক চুল েছাট
করেত হেব। কিতপয় েলােকর মত েকান এক অংশ েথেক েছাট
করেল যেথ� হেব না।
েমেয়রা তােদর চুেলর েগাছা েথেক আ�ুেলর মাথা পিরমাণ অংশ
কাটেব।
হলক িকংবা চুল ছাঁটার মাধয্েম আপিন আপনার উমরা পিরপূণর
করেলন এবং এমনভােব আপিন আপনার ইবাদাতিট সু �রভােব
স�� করেলন, েযভােব মহান আ�াহ িনেদর্শ িদেয়েছন এবং তার
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম েয িনয়েম আদায় কেরেছন।
এরপর আপনার জনয্ েস সব িকছূ হলাল হেয় যােব যা ইহরােমর
কারেণ আপনার উপর হারাম হেয় িগেয়িছল। এখন আপিন
আপনার �াভািবক েপাষাক পরেত পারেবন, সু গি� বয্বহার
করেত পারেবন, আপনার �ীর সােথ েমলােমশা হালাল হেয়
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যােব। এভােব ইহরােমর সকল িনিষ� কাজগুেলাও হালাল হেয়
যােব।
িক� আপিন যিদ ি�রানকারী বা ইফরাদকারী হন, তাহেল মাথার
চুল হলক করেবন না, এবং েছাটও করেবন না, বরং কুরবানীর
িদন হজ েথেক হালাল হওয়া পযর্� আপিন আপনার ইহরাম
অব�ার মেধয্ই েথেক যােবন
তারিবয়ার িদন তথা িযলহজ মােসর ৮ তািরেখ হাজীর করণীয়
কাজসমূ হ:
তারিবয়ার িদন তথা িযলহজ মােসর আট তািরখ সমাগত হেল
তামা�ু কারী িযিন উমরা করার পর হালাল হেয়েছন তার জনয্
মু�াহাব হল িতিন েয বাস�ােন আেছন েসখান েথেক চাশেতর
সময় হেজর ইহরাম করা। একইভােব ম�াবাসীেদর যারা হজ
করেত চান, তারা িনজ িনজ গৃহ েথেকই ইহরাম করেবন।
আর ি�রান ও ইফরাদকারী যারা তােদর ইহরাম েথেক হালাল
হনিন তারা তােদর �থম ইহরােমর উপরই বলবৎ থাকেবন।
তামা�ু কারী এবং যারা হজ পালন করেত চান, এিদন তারা
ইহরােমর কাপড় পিরধান করেবন এবং েগাসল, পাক সাফ হওয়া,
খুশবু লাগােনা ইতয্ািদ েযসব কাজ মীকােত কেরিছেলন তা
করেবন। এরপর অ�ের হেজর িনয়য্ত করেবন এবং মুেখ
‘লাববাইকা হা�ান’ বেল িনে�া� তালিবয়া পাঠ করেত থাকেবন:
41

َ ْ ُْ َ َ َ َ ْ
َ ْ َْ ّ َ ْ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َّ َ ْ َّ ّ
َ ْ َ
ﺤﻟﻤﺪ اﻨﻟِّﻌﻤﺔ لﻚ َوالﻤﻠﻚ
َﺷ�ﻚ لﻚ َﻴﻚ ِن
»َّﻴﻚ
ِ ﻠَّﻬُﻢَ َﻴﻚ َﻴﻚ ﻻ
َ َ َ َ َ
«ﺷ�ﻚ لﻚ
ِ ﻻ
ইতঃপূ েবর্ এর অথর্ বণর্না করা হেয়
এিদন সূ যর্ ঢেল পড়ার আেগই সকল হাজী সােহবগণ িমনার
পিব� ভূ িমর িদেক রওয়ানা হেবন, চাই তারা তামা�ু কারী হন
িকংবা ি�রানকারী িকংবা ইফরাদকারী। তারা েসখােন িগেয়
েযাহর ও আসেরর �েতয্ক নামায ওয়া� অনুযায়ী দ’রাকাত কের
আদায় করেবন। অনু রূপভােব মাগিরেবর সময় িতন রাকাত
মাগিরেবর নামায আদায় করেবন। এশার সময় দু ’রাকাত এশার
নামায এবং নয় তািরেখর ফজেরর নামায দু ’রাকাত আদায়
করেবন।
হজ পালনকারী ভাই !
আপনার জনয্ আরাফার রাত িমনায় যাপন করা মু�াহা, েযভােব
আপনার নবী মুহা�াদ সা�া�াহু আলইিহ ওয়া সা�াম
কেরিছেলন। ফজর পেড় সূ েযর্াদয় পযর্� অেপক্ষা করেবন। স
উিদত হেল িমনা েথেক তালিবয়া পড়েত পড়েত ও তাকবীর িদেত
িদেত আপিন ‘আরাফা অিভমুেখ রওয়ানা হেবন।
িযলহজ মােসর নয় তািরখ আরাফার িদন হাজীসােহবেদর
করণীয়:
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আরাফার িদন একিট বরকতময় িদন। এ িদনিটর বহুিবধ
কলয্াের কারেণ এবং এ িদন েফেরশতাগণ ও রহমাত নািযল
হওয়ায় আ�াহ তা‘আলা কুরআেন এর শপথ কেরেছন। আরাফার
িদেনর েচেয় অনয্ েকান িদন শয়তানেক এত েবশী অপমািনত ও
অপদ� হেত েদখা যায় না।
ি�য়ভাই! আপিন যখন আরাফায় েপৗঁছেবন তখন আনার জনয্
মু�াহাব হল স�ব হেল নািমরায় অবতরণ কের সূ যর্ ঢেল পড়া
পযর্� েসখােন অব�ান কর, েযভােব আপনার নবী মুহা�াদ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম কেরিছেলন। আর যিদ নািমরায়
অবতরণ স�ব না হয় তাহেল আরাফার সীমানার েভতর অনয্
েকান �ােন অব�ান করেত পােরন, এেত েকান অসু িবধা েনই।
িনেদর্শনাদানকারী িচ� ও েবাডর্ �ারা আরাফার সীমানা বণর্না ক
েদয়া হেয়েছ।
আপিন সূ েযর্াদয় েথেক সূযর্া� পযর্� আরাফায় অব�ান করেব
আপনার পুেরা সময়টাই আপিন তালিবয়া পাঠ কের, েদা‘আ ও
ইে�গফার কের এবং আ�াহর �রেণ অিতবািহত করেবন। সূ যর
ঢেল পড়েল এবং েযাহেরর ওয়া� হেল ইমাম সােহেবর জনয্
েখাতবা েদয়া সু �াত। েখাতবায় িতিন এ িদন এবং পরবতর্ীেত
হাজী সােহবেদর জনয্ িক িক কাজ িবিধ স�ত তা বণর্না করেব
এবং মানু ষেক উপেদশ িদেবন, ইসলােমর হুকুম আহকাম তােদর
�রণ কিরেয় িদেবন, �ীয় রব, পিরবার ও মুসিলম ভাইেদর �িত
43

িক কতর্বয্ রেয়েছ তা বণর্না কর, েযরূপ আমােদর নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম কেরিছেল।
এরপর আপিন েযাহেরর সময় একিট আযােন ও দু ’িট একামােত
েযাহর ও আসর নামায একে� কসর কের পড়েবন। এ দু ’
নামােযর পূ েবর, মধয্খােন ও পের আর েকান নামায পড়েবন না
ি�য়ভাই! নামায পড়া েশষ কের আপিন এ সময়িটেত ইবাদােত
মেনািনেবশ করেত সেচ� েহান। এ িবশাল সু েযাগ েযন আপনার
েথেক না হারায়। সূ যর্া� পযর্� অিধক পিরমােণ িয, েদা‘আ,
সু বহানা�াহ, আলহামদু িল�াহ, লা- ইলাহা ই�া�াহ্ পড়েত থাকু,
তাওবা ও ইি�গফার করুন। েদা‘আর সময় ে�বলামুখী হেয়,
দু ’হাত উে�ালন করুন। েদা‘আর সময় আপিন েযন িবনীত, ন�
এবং �ীয় ��া ও মুিনেবর �িত মুখােপক্ষী অব�ায় থাে। আর
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর এ বাণীিট শু নু:
ََ ُ ُْ َ ُْ َ َ َََ َ َْ ُ َ َ ُْ ﺎ َ ﺎ
ُّ ّ َ َ َْ ْ َ ّ
َ� َ� ﻣﺎ ﻗﻠﺖ أﻧﺎ ﻨﻟَّبِﻴُﻮن ﻣِﻦ �ﺒ ِ� ﻻ ِ ﻪ َﻟ ِﻻ
»ﺧ� ُّﻋءِ ُﻋء ﻳﻮ ِم ﻋﺮﻓﺔ وﺧ
ّ ِ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ َﻪ
ٌ«ﺷ ٍء ﻗَ ِﺪﻳﺮ
ْ َ ُ
ﺷ�ﻚ ﻟ ﻟ الﻤﻠﻚ ﻟ ﺤﻟﻤﺪ وﻫﻮ ﻋ
ِ وﺣﺪه ﻻ
“সেবর্া�ম েদা‘আ হল ‘আরাফার িদেনর েদা‘আ। আিম এবং
আমার পূ বর্বতর্ী নবীগণ যা বেল, ত�েধয্ সবেচেয় উ�ম হল এ
েদা‘আ েয : আ�াহ্ ছাড়া �কৃত েকান ইলাহ্ ে, িতিন একক,
তাঁর েকান শরীক েনই। রাজ� ও �শংসা তাঁরই জনয। িতিন সব
িকছু র উপর ক্ষমতাব”।
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আপনার রেবর কােছ আপিন দু িনয়া ও আিখরােতর যাবতীয়
কলয্ণ �াথর্না করু
ি�য় ভাই, আপিন এমন সব আমল েথেক সতকর্ থাকু, যা এ
মহান �ােন আপনার সাওয়াব ও পূ ণয্ ন� কের েদে।
* ‘আরাফার িদন হাজীেদর েয সকল ভুল হেয় থােক :
‘আরাফার িদন কিতপয় হাজীেদর পক্ষ েথেক িকছু ভুল সংঘিট
হেয় থােক। এ ধরেনর িকছু ভুল আমরা আপনার সামেন তুেল
ধরিছ েযন আপিন তা েথেক েবঁেচ থাকেত পােরন।
১. কিতপয় হাজী সােহব ‘আরাফার সীমানার বাইের অব�ান
কেরন। অথচ �� িচ� �ারা এর সীমানা িনধর্াণ কের েদয়া
হেয়েছ এবং তােদরেক সেচতন করা ও িদক-িনেদরশনা েদয়ার
বয্াপাের বহু েচ- সাধনা করা হয়। িক� তােদর তাড়াহুেড়ার
কারেণ এবং আেগভােগ ‘আরাফা েথেক েবর হেয় েযেত চাওয়ার
কারেণ এ মহান রুকনিট পালেন তারা বয্থর্। অথচ রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছ, ‘‘হজ হল ‘আরাফায়
অব�ান।’’ 21
20F

২. েকান েকান হাজী পাহােড় উঠার জনয্ ক� কের এবং পাহাড়
ও পাহােড়র পাথর সমূ হ মােসহ কের থােক। তােদর িব�াস হল . হাদীসিট আবু দাউদ ও িতরিমযী বণর্না কেরেছ ।

21
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এ পাহােড়র এমন ৈবিশ�য্ ও ফযীলত রেয়েছ যর ফেল েস কাজ
করা ওয়ািজব। অথচ এটা এমনই এক েবদ‘আত যা পিরহার করা
উিচত। ওয়ািজব েতা হল – ‘আরাফার সীমানার েভতের েয েকান
�ােন হাজীেদর অব�ান করা।
৩. বহু হাজী ‘আরাফার িদন হািস, ঠা�া ও অনথর্ক বাকয্ালাে
বয্িতবয্� থােক এবং এ মহান �ােন িয, েদা‘আ ও ইে�গফার
করা েছেড় েদয়।
৪. অেনক হাজী েদা‘আর সময় ে�বলােক েপছেন, ডােন িকংবা
বাঁেয় েরেখ পাহােড়র িদেক মুখ িফরায়। অথচ সু �াত হেলা
পাহাড়েক আপনার ও ে�বলার মাঝখােন রাখা যিদ তা স�ব হয়।
আর যিদ তা স�ব না হয় - অতয্ািধক ভীেড়র কারেণ এ
িদনগুেলােত সচরাচর এমনই হয়- তাহেল সু �াত হেলা েদা‘আর
সময় আপনার সামেন পাহাড় না থাকেলও ে�বলামুখী হওয়া।
৫. সূ যর্াে�র পূেবর্ই েকান েকান হাজ‘আরাফা েথেক চেল যায়।
এমনিট জােয়য েনই। হাজীেদর উিচত হল যতক্ষণ পযর্� সূযর্
না যােব, ততক্ষণ পযর ‘আরাফা েথেক নবী সা�া�াহু আলাইেহ
ওয়া সা�ােমর আদশর্ অনুসরণ কর: েবর না হওয়া, িযিন হেজর
কাজ পালনকােল বেলিছেলন :
ُ َ ََ ّ � ُ ُ
«ﺎﺳﻜ�ﻢ
ِ »ﺧﺬوا َِ ﻣﻨ
46

“আমার কাছ েথেক েতামরা হেজর িবধান �হণ কর”।
৬. েকান েকান হাজী ‘আরাফা েথেক �তয্াবতর্ন কােল তাড়াহুে
কের এবং তালিবয়া পাঠ েথেক িবরত থােক। তার সম� আ�হ
হল - কত �ত মুযদািলফায় েপৗঁছেত পারেব। অথচ উ�ম হহাজী সােহব ধীর -ি�র ও শা�ভােব পথ চলেবন। তাড়াতািড়
করার �ােন তাড়াতািড় করেবন এবং ভীেড়র �ােন শা� ভােব
এগুেব। �েতয্কিট �ােন তারে�াগান হেব তালিবয়া।

মুযদািলফায় রাি� যাপন :
‘আরাফার বরকতময় িদেনর সূ যর্ অ� যাওয়ার পর হাজীেদর
জনে�াত মুযদািলফার িদেক চলেত থােক। ি�য় ভাই, মুযদািলফায়
েপৗঁেছ আপিন �থম েয কাজিট করেবন তা হেলা মাগিরব ও
এশার নামায একে� কসর কের পড়া। আপিন মাগিরব পড়েবন
িতন রাকাত এবং এশা পড়েবন দু ’রাকাত। এ রাি� আপিন
মুযদািলফায় যাপন করেবন। একটু আেগভােগ ঘুিমেয় পড়ার েচ�া
করুন যােত কুরবানীর িদন হেজর কাজগুেলা আদােয় তৎপর
হেত পােরন। সু েব্হ সািদক উিদত হেল েদরী না কের ফজর পেড়
িনন। এরপর মাশ‘আরুল হারােমর কােছ অব�া �হণ করুন।
মাশ‘আরুল হারাম মুযদািলফায় অবি�ত একিট পাহাড় এর
কােছ একিট মাসিজদ িনমর্াণ করা হেয়ে, যা হাজী সােহবগণ
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েদখেত পায়। এ �ান ছাড়াও মুযদািলফার েয েকান �ােন আপিন
অব�ান করেত পােরন। আর ে�বলামুখী হেয় আ�াহর কােছ
েদা‘আ করু, তাকবীর িদন, লা ইলাহা ই�া�াহু পড়ুন এবং হাত
তুেল েবশী েবশী েদা‘আ করুন। চািরিদক আেলািকত হওয়া পযর্
এভােব করেত থাকুন।
েভােরর আেলা খুব ফসর্া হেয় েগেল সূেযর্াদেয়র আেগই মুযদািলফ
েথেক িমনার িদেক চলেত থাকুন, যিদ তা সহজসাধয্ হ।
কুরবানীর িদন জামরােয় আকাবায় িনেক্ষেপর জনয্ মুযদািল
েথেক শুধু সাতিট কংকর েনয়া এবং এর েবশী ন েনয়াটাই হল
সু �াত। বাকী কংকরগুেলা িমনা েথেকই েনয়া উ�ম। তেব েয
েকান �ান েথেকই কংকর সং�হ করা যেথ�। মুযদািলফা েথেকই
জামারােতর সকল কংকর সং�হ করেত হেব বেল অেনক েলাক
েয িব�াস েপাষণ কের, তা শু� ন। বরং শু� কথা হেলা মুযদািলফা ও িমনা উভয় �ান েথেক এগুেলা সং�হ করা জােয়।
এ কংকরগুেলা বুেটর দানার েচেয় খািনকটা বড় হে। �ীেনর
বয্াপাের বাড়াবািড় ও কংকেরর আকার বড় হওয়া েথেক নবী
সা�া�াহ আলাইেহ ওয়াসা�াম িনেষধ কেরেছন। 22
21F

ি�য় ভাই ! মুযদািলফা েথেক রমীর কংকর আপনার সং�হ করা
22

নাসায়ী, ইবেন মাজাহ, আহমাদ ও আেরা অেনেক হাদীসিট বণর্না কেরেছন।

আলবানী এেক সহীহ বেলেছন ।
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হেয় েগেল আ�াহর অনু �েহ িমনার িদেক েযেত থাকুন এবং
চলার সময় েবশী েবশী তালিবয়া পাঠ করুন। ওয়াদী মুহাসােরর
কােছ েপৗঁেছ িকছুটা �ত চলা মু�াহাব। এিট হল মুযদািলফা ও
িমনার মাঝখােন একিট উপতয্ক। তেব �ত চলেত িগেয় কাউেক
েযন ক� েদয়া না হয়, েযরূপ আপনার নবী মুহা�াদ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�াম কেরিছেলন। 23
২২F

মুযদািলফার রাত তথা ঈেদর রােত নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম নারী, দু বর্ল েলাক ও িশশুেদরেক ফজেরর পূেবর্ই জামরা
‘আকাবায় কংকর িনেক্ষেপর জনয্ চ� অ�িমত হওয়ার
রােতর েশষভােগ- যখন রােতর এক চতুথর্াংশ িকংবা �ায় ততটুকু
পিরমাণ সময় বাকী থাকেব তখন মুযদািলফা েথেক চেল যাওয়ার
অনু মিত িদেয়িছেলন। 24 এ হুকুমিট এসব েলােকর জনয্ই িনিদ।
২৩F

আর যারা ভীড় সহয্ করেত পাে, তােদর উপর ওয়ািজব হেলা
নবী মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর অনুসণ করত:
সূ েযর্াদেয়র পর কংকর িনেক্ষপ ।

23

সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৩০০৯।

24

এ হাদীসিট বু খারী, মুসিলম, আবু দাউদ ও নাসায়ী বণর্না কেরেছন 
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িজলহজ মােসর দশ তািরখ কুরবাণীর িদন হাজীেদর করণীয় :
কুরবানীর িদন হেলা- সম� মুসিলম েদেশ মুসিলমেদর ঈেদর
িদন। এ িদনিটেক তারা আন� ও উৎফুে�র সােথ �াগত জানায়।
এ িদনিটই হল হেজর বড় িদন যােত হেজর অিধকাংশ কাজ
সংঘিটত হয়, েযমন কংকর িনেক্ষপ ক, হলক করা, কুরবানী
করা, বায়তু�ার তাওয়াফ করা ও সাফা - মারওয়ায় সা‘য়ী করা।
ি�য় হাজী ভাই, আপিন যখন কুরবানীর িদন সকােল িমনায়
েপৗঁছেব, তখন আপিন চারিট কাজ পালন করেবন। েসগুেলা
হল:
1.
জামরােয় ‘আকাবায় যােবন। এিট হল ম�ার িনকটবতর্ী
েশেষা� বড় জামরা। েসখােন েপৗঁেছ তালিবয়া পড়া ব� করুন
িমনােক ডান পােশ, ে�বলােক বাম পােশ ও জামরাতুল
‘আকাবােক সামেন েরেখ এেত পর পর সাতিট কংকর িনেক্ষ
করুন এবং �েতয্কিট কংকর িনেক্ষেপর সা‘আ�াহু আকবা’
বলু ন।

এিটই একমা� জামরা - যােত এিদন সকাল েবলা কংকর
িনেক্ষ করা হেব। আর অনয্ জামরাগুেলােত কংকর িনেক
এিদন নয়, বরং পেরর সব িদনগুেলাে সূ যর্ ঢেল পড়ার পরই
করেত হেব।
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কংকর সাতিটর েচেয় কম িকংবা েবশী িনেক্ষপ করা যাে
না। আর বাড়াবািড় করা েথেক িবরত থাকুন। েকননা েকান েকান
হাজী বড় পাথর, জুতা ইতয্ািদ িনেক্ষপ কের থােকন। কং
িনেক্ষেপর জনয্ জামরার কােছ ভীড় জমা, ধ�াধি� ও আপনার
মুসিলম ভাইেদরেক ক� েদয়া েথেক িবরত থাকুন; েকননা
মুসিলম ভাইেদরেক ক� িদেয় আ�াহ্ তাঁর ইবাদাত ও আনুগতয
করার িনেদর্শ েদনিন
িকছু েলাক একসােথ সম� কংকর িনেক্ষপ ক। আপিন তা
েথেক সতকর্ থাকু। েয বয্ি এমনিট করেব, তার জনয্ একিট
কংকর মারা হেয়েছ বেল ধরা হেব। আর তার উিচত হেব িনেজর
আশ পাশ েথেক কংকর সং�হ কের সাতিট কংকর িনেক্ষ
পিরপূ ণর্ কর। অনু রূভােব েয বয্ি� েকান একিট বা সকল
কংকর হািরেয় েফেল, েস েয �ােন রেয়েছ েসখান েথেক কংকর
কুিড়েয় িনেত পারেব, যিদও েস জামরার িনকেট থােক।
অনু রূপভােব কেতক হাজী জামরায় কংকর িনেক্ষেপর সময়
িচৎকার ও গািলগালাজ কের থােক এ িব�ােস েয, তারা
শয়তােনর �িত কংকর িনেক্ষপ কর, তা েথেক ও সতকর্
থাকুন; েকননা এ হল বািতল ধারণা। জামরা সমূ েহ ধীর- ি�র ও
শা�ভােব এবং েদা‘আ ও িযকেরর সােথ কংকর িনেক্ষপ কর
উিচত। আর জামরা সমূ েহ কংকর িনেক্ষপ েতা িন�য়ই আ�াহ
িযকর �িত�ার জনয্ই ওয়ািজব করা হেয়ে।
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ি�য় ভাই, আপিন হাওয তথা েগালাকার বৃ ে�র েভতর কংকর
িনেক্ষেপর েচ�া করুন। েকান েকান হাজী ��িটেক মারার জ
ক� কের থােক। অথচ এেত কখেনা কখেনা কংকর হাওয েথেক
েবিরেয় যায়। এটা হাজীেদর ভুল। এেক্ষে� করণীয় হল কংক
হাওেয েফলা, তা িদেয় ��েক আঘাত করা নয়।
2.
কংকর িনেক্ষেপর কাজ েশষ কের আপিন হাদী কুরবান
করু, যিদ আপিন তামা�ু বা ি�রানকারী হেয় থােকন। আর তা
েথেক িনেজ আহার করু, ফকীরেদরেক দান করুন ও আহার
করান এবং আপিন ভালবােসন এমন েলাকেদর হািদয়া িদন, চাই
আপিন িমনােতই হাদী যেবহ করুন এবং এটাই উ�ম- অথবা
ম�ায় যেবহ কের থাকুন। তেব ম�ার হারােমর সীমানার বাইের
যেবহ করেবন না।
3.
হাদী কুরবানী করার কাজ যখন আপিন েশষ করেবন,
তখন আপনার মাথা হলক করুন অথবা চুল েছাট কের েছঁেট
িনন। পুরুষেদর জনয্ হল ক করাই উ, েকননা নবী সা�া�াহু
আলাইেহ ওয়া সা�াম হলককারীেদর জনয্ িতনবার  মাগিফরােতর
েদা‘আ কেরিছেলন। িতিন বেলিছেলন :
ّ
ْ ّ
ّ
ْ ّ
ّ
ْ ّ
«�ﻠَّﻬُﻢَ اﻏﻔِ ْﺮ ِﻠْﻤُﺤَﻠِ ِﻘ
،�ﻠَّﻬُﻢَ اﻏﻔِ ْﺮ ِﻠْﻤُﺤَﻠِ ِﻘ
،�ﻠَّﻬُﻢَ اﻏﻔِ ْﺮ ِﻠْﻤُﺤَﻠِ ِﻘ
»
‘‘েহ আ�াহ! আপিন হলককারীেদর ক্ষমা করুন।েহ আ!
আপিন হলককারীেদর ক্ষমা করুন। েহ আ! আপিন
হলককারীেদর ক্ষমা কর’’ এরপর িতিন কসরকারী তথা চুল
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েছাট কের যারা
কেরিছেলন। 25

ছাঁেটন

তােদর

জনয্ একবার েদা‘আ

২৪F

আর েমেয়রা তােদর চুেলর �েতয্ক েগাছা েথেক আংগুেলর মাথ
পিরমাণ কাটেব।
ি�য় ভাই, কুরবানীর িদন আপিন যখন কংকর মারেবন, চুল হলক
করেবন িকংবা েছাট কের ছাঁটেবন,তখন ইহরােমর কারেণ যত
িকছু আপনার উপর হারাম িছল, শুধুমা �ী ছাড়া আর সব িকছু
আপনার জনয্ হালাল হেয় যাে। এেক বলা হয় ‘�থম
তাহা�ু ল’(�থম হালাল)। এ সময় আপনার জনয্ সু�াত হেলা পাক
সাফ হেয় সু গি� লাগােনা এবং সু �র েপাষাক পিরধান করা।
4.
আপিন যখন কংকর িনেক্, হাদী কুরবানী এবং মাথার
চুল হলক িকংবা েছাট করার কাজ েশষ করেবন, তখন বায়তু�ায়
তাওয়াফ করার উে�েশয্ ম�র িদেক রওয়ানা করুন। এ
তাওয়াফেক বলা হয় তাওয়ােফ ইফাদা বা তাওয়ােফ িযয়ারাহ্। এ
তাওয়াফ করার িনয়ম উমরার তওয়াফ িকংবা তাওয়ােফ কুদু েমর
িনয়েমর মতই, যা ইতঃপূ েবর্ আপনার উে�েশয্ আমরা বণর্
কেরিছ। তেব এেত রমল (সেবেগ পদ স�ালন) ও ইদিতবা’
(ইহরােমর কাপড় ডান েবাগেলর িনচ িদেয় পরা এবং ডান কাঁধ
খালী রাখা) েনই। পিব�াব�ায় সাধারণ েপাষাক পের আপিন এ
25

. সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৭২৮ ও সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৩২০৮।
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তাওয়াফ করেবন। তাওয়াফ করা েশষ হেল মাকােম ইবরাহীেমর
েপছেন দু ’রাকাত নামায পড়েবন। েবশীর ভাগ সময় ভীেড়র
কারেণ হাজীেদর পেক্ষ মাকােম ইবরাহীেমর েপছেন নামাজ পড়
ক�কর হেয় থােক। তাই উ�ম হেলা িকছু টা দূ ের সের যাওয়া,
যােত হাজী সােহব তাওয়াফকারীেদর ক� না েদন এবং
তাওয়াফকারীগণও তােক ক� না েদয়। এরপর পূ বর্ বণর্নানুযায়
যমযেমর পািন পান করুন। তারপর সা‘য়ীর �ােন িগেয় সাফামারওয়ায় সাত চ�র সা‘য়ী করু, উমরার সা‘য়ীর মতই, যা
আপনার উে�েশয্ ইতপূ েবর্ আমরা বণর্না কেরি। তামা�ু কারীর
উপর এ সা‘য়ী ওয়ািজব; েকননা তার �থম সা‘য়ী িছল উমরার
জনয্। আর এসা‘য়ী হল হেজর সা‘য়ী।
ি�রান ও ইফরাদকারীেদর একিটই মা� সা‘য়ী করেত হয়। যিদ
তারা ইিতপূ েবর্ তাওয়ােফ কুদুেমর পর এ সা‘য়ী আদায় কের
থােকন, তাহেল েসিটই তার জনয্ যেথ� এবং ঈেদর িদন
তাওয়ােফ ইফাদার পর তার আর সা‘য়ী করেত হেব না। আর
ি�রান ও ইফরাদকারী যিদ তাওয়ােফ কুদু েমর পর সা‘য়ী না কের
থােকন, তাহেল তাওয়ােফ ইফাদার পর তার উপর সা‘য়ী করা
ওয়ািজব।
দু ’একিদন েদরী কের তাওয়ােফ ইফাদা আদায় করা িকংবা
হেজর কাজ েশষ কের ম�া েথেক যখন েবিরেয় যাওয়ার িনয়য্ত
করেবন তখন িবদায়ী তাওয়ােফর সােথ িমিলতভােব তা আদায়
আপনার জনয্ জােয়য এবং েশেষা� েক্ষে� একিটই তাওয়
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আদায় করেবন।
ি�য় হাজী ভাই, আপিন যিদ জামরােয় ‘আকাবায় রমী
কেরন, হলক িকংবা কসর কেরন, তাওয়ােফ ইফাদা ও এরপর
সা‘য়ী কেরন যিদ আপনার উপর সা‘য়ী করা ওয়ািজব হেয় থােক,
তাহেল এর �ারা আপনার উপর ইহরােমর কারেণ যত িকছু
হারাম িছল সবই এমন িক �ীও হালাল হেয় যােব। আর এেক
বলা হয় ‘ি�তীয় তাহা�ু ল’(ি�তীয় হালাল)।
উ�ম হল- এ চারিট কাজ ধারাবািহকভােব করা, েযভােব আমরা
আপনার উে�েশয বণর্না কেরিছ। �থম: জামরােয় আকাবায় রমী
করেবন, তারপর কুরবানী করেবন, এরপর চুল হলক বা েছাট
করেবন, তরপর বায়তু�ার তাওয়াফ করেবন এবং এরপর সা‘য়ী
করেবন যিদ তামা�ু কারী হন িকংবা তাওয়ােফ কুদু েমর সা‘য়ী
কেরনিন এমন ি�রানকারী বা ইফরাদকারী হন। এভােবই িবদায়
হেজর সময় আপনার নবী মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম আদায় কেরিছেলন।
িক� এ চারিট কােজর ধারাবািহকতা ভ� কের একিটর আেগ
অনয্িট করেল আপনার েকান অসুিবধা েনই। আর আ�াহ্ চােহ
আপনার হজ শু� হেব। এ বয্াপাের কুরবানীর িদন সাহাবাে
েকরােমর পক্ষ েথেক নবী সা�া�াহু আলাইেহ ওয়া সা�ােমর �
এেকর পর এক �� েপশ করা হেয়িছেলা। তােদর েকউ
কুরবানীর আেগ হলক কেরিছেলন, েকউ রমী করার আেগ
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তাওয়াফ কেরিছেলন এবং এভােব আেরা ঘটনা সংঘিটত
হেয়িছেলা। নবী সা�া�াহু আলাইেহ ওয়া সা�াম উ�ের তােদরেক
বেলিছেলন: “করু, এেত েকান অসু িবধা েনই”। এটা আ�াহর
পক্ষ েথেক বা�ােদর ক� লাঘবক, তােদর �িত তাঁর দয়া ও
করুণ। েহ আ�াহ্ ! আপিন যা সহজকের িদেয়েছন এবং েয
শরীয়ত �ণয়ন কেরেছন েস জনয্ সকল �শংসা আপনারই
�াপয।

আইয়ােম তাশরীেক হাজীেদর করণীয় :
আইয়ােম তাশরীক হল িযলহেজর এগার, বার ও েতর
তািরখ। এগুেলা পানাহার ও আ�াহর িযকর ও �রেণর িদন।
এগুেলােত েরাযা রাখা জােয়য েনই। অবশয হাজীেদর েকউ যিদ
কুরবানীর হাদী েযাগাড় করেত না পাের, তাহেল েস েরাযা রাখেত
পারেব। ি�য় ভাই, এ িদনগুেলােত আপনার উপর িনে�া� কাজ
করা ওয়ািজব :
১. িমনায় িতনরা� যাপন। আর আপিন �ত ��ানকারী হেল
তাহেল দু ’রা� যাপন। ওয়ািজব হল িমনায় রােতর অিধকাংশ
সময় অিতবািহত করা, চাই রােতর �থম ভােগ েহাক অথবা েশষ
ভােগ। তেব উ�ম হেলা পুেরা রাতই িমনায় অব�ান করা এবং
তাওয়াফ ও সা‘য়ীর নয্ায় িবেশষ েকান উে�শয্ ছাড়া রােত িকংব
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িদেন েসখােন েথেক েবর না হওয়া। এ রাতগুেলা যাপেনর পর
হাজী তার বাস�ােন িফের যােব।
২. �িতিদন সূ যর্ ঢেল পড়ার পর িতনিট জামরায় কংকর িনেক্ষ
সূ যর্ ঢেল পড়ার আেগ পাথর িনেক্ষপ জােয়য ; েকননা নবী
সা�া�াহু আলাইেহ ওয়া সা�াম সূযর্ ঢেল পড়ার পের ছাড়া কখেন
িনেক্ষপ কেরনিন। যিদ তা জােয়যই হে, তাহেল উ�েতর উপর
ক� লাঘেবর জনয্ িতিন তা করেতন। িতনিট জামরায় রমী করার
িনয়ম িন�রূপ:
ক. �থম জামরা- যা মাসিজেদ খােয়েফর িনকটবতর্ী েসখান েথেক
শুরু করুন। েসখ পরপর সাতিট কংকর িনেক্ষপ করু
িনেক্ষেপর সময় �েতয্কিট কংকেরর সােথ হাত উঠােবন এ
�িতিট কংকর িনেক্ষেপর পর আ�াহু আকবার বলুন। কং
হাওয তথা েগালবৃ ে� পিতত হওয়ার বয্াপাের িনি�ত েহান। যিদ
বৃ ে�র মেধয্ পিতত না হ, তাহেল তা যেথ� হেব না। এরপর
এিগেয় িগেয় ভীড় েথেক িকছু টা সের ে�বলামুখী েহান এবং
দু ’হাত তুেল দু িনয়া ও আিখরােতর যত কলয্াণ চান েস সব
আ�াহর কােছ দীঘর্ক্ষণ ধের �াথর্না 
খ.এরপর মধয্ম জামরার িদেক অ�সর েহান এবং এেত পর পর
সাতিট কংকর িনেক্ষপ করুন। �েতয্ক কংকেরর সােথ আ
আকবার বলু ন। তারপর এিগেয় যান এবং ভীড় েথেক একটু দূ ের
সের ে�বলামুখী েহান ও হাত তুেল ল�া েদা‘আ করুন
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গ. এরপর জামরাতুল ‘আকাবার িদেক যান এবং তােত পরপর
সাতিট কংকর িনেক্ষপ করুন। �েতয্ক কংকেরর সােথ আ
আকবার বলু ন। এখােন কংকর িনেক্ষেপর প েদা‘আ করেবন
না। বরং পেরর িদন পযর্� আপনার থাকার জায়গার উে�েশয
��ান করুন
এরপর বার তািরেখ সূ যর্ ঢেল যাওয়ার পর িতনিট জামরােতই
কংকর িনেক্ষপ ক, িঠক েযমিনভােব �থমিদন কেরিছেলন।
আর যিদ আপিন �ত ��ানকারী হন, তাহেল বার তািরেখ
সূ যর্াে�র পূেবর্ই িমন েথেক েবর হেয় যান এবং িবদায়ী
তাওয়ােফর জনয্ ম�ায় গমন কর। যিদ আপিন িবলে� ��ান
করেত চান, তাহেল েতর তািরেখর রাত িমনায় যাপন করুন এবং
ঐ িদন সূ যর্ ঢেল পড়ার পর পূবর্ বিণর্ত িনয়ম অনুযায়ী িতন
জামরায় কংকর িনেক্ষপ কর
ি�য় হাজী ভাই,
এ িদনগুেলােত আপনার জন সু �াত হেলা ফরয নামায সমূ েহর
পর তাকবীর পড়া এবং িদন-রাত েবশী েবশী আ�াহর িযকর করা
-কুরবানীর সময়, খাওয়ার সময় এবং আপনার �েতয্কিট
অব�ায়।
িবদায়ী তাওয়াফ :
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আ�াহ্ ও তাঁর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম েযভাে
িনেদর্শ িদেয়েছ, েসভােবই আ�াহর অেশষ কৃপা ও দয়ায়
হাজীগণ পিরপূ ণর্ভােব হেজর সকল কাজ আদায় করার পর এই
েতা এক্ষেণ হাজীেদর কােফলাসমূহ পিব� ভূিম েথেক ��ােন
�স্�িত িনে�। তােদর এ বরকতময় সফেরর সমাি� ঘটেব
িবদায়ী তাওয়েফর মাধয্েম। �েদশ �তয্াবতর্েনর জনয্ যারা
েথেক রওয়ানা হেয় েযেত চান, এ তাওয়াফই হল তােদর জনয্
হেজর সবর্েশষ ওয়ািজব কাজ। আমােদর নবী মুহা�াদ সা�া�াহ
আলাইেহ ওয়া সা�াম বেলেছন :
َ
ْ ْ
ْ َ
َ ُ َ ّ ّ َ َ ٌ ﻰﺘ
«ﺖ
ِ »ﻻ َﻨْﻔِﺮَن َ أﺣﺪ َ ﻳ�ﻮن آ
ِ ﺧ ُﺮ �ﻬ ِﺪه ِ ِﺎﺒﻟَﻴ
‘‘বায়তু�ার তাওয়াফ �েতয্ক বয্ি�র েশষ কাজ না হওয় পযর্�
েকউ েযন ম�া েথেক েবিরেয় না যায়।’’ 26
25F

তেব েয সকল মিহলা হােয়য ও েনফাস অব�ায় রেয়েছ, এ
বয্াপাের তােদরেক িবেশষ ছাড় েদয়া হেয়েছ। অতএব তােদর
জনয্ িবদায়ী তাওয়াফ তরক করা জােয়য। তেব তারা ছাড়া আর
কােরা জনয্ িবদায়ী তাওয়াফ তয্াগ করা জােয়য েন
িঠক উমরার তাওয়ােফর েয িনয়ম, িবদায়ী তাওয়ােফর িনয়মও
েতমিন। অবশয্ এ তাওয়াফ হাজী তার �াভািবক েপাষাক পেরই
26

সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৩২৮৩।
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করেব এবং এেত রমল ও ইদিতবা’ করা সু �াত নয়। তাওয়ােফর
পর মাকােম ইবরাহীেমর েপছেন দু ’রাকাত নামায পড়ুন। এরপর
মাসিজদু ল হারাম েথেক েবিরেয় পড়ুন এবং মাসিজদ েথেক েবর
হওয়ার েদা‘আিট পাঠ করুন:
َ َُ َ ّ
ْ َ
َ
َ
« ﻠَّﻬُﻢَّ ِ�ِ أ ْﺳﺄلﻚ ِﻣ ْﻦ ﻓﻀ ِﻠﻚ،ّﻼةُ وَالﺴَّﻼمُ ﻰﻠﻋ َر ُﺳ ْﻮ ِل اﷲ
وَالﺼ
ِ»
‘‘আ�াহর নােম (েবিরেয় যাি�)। দরুদ ও সালাম বিষর্ত েহা
আ�াহর রাসূ েলর উপর। েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ
আপনার অনু �হ কামনা করিছ।’’ 27
26F

এরপর আপিন িনজ েদেশর উে�েশয্ যা�া করুন। আ�াহর প
েথেক িনরাপ�া ও ত�াবধান আপনােক িঘের রাখেব। িবদায়ী
তাওয়ােফর পর যিদ আপিন থাকাব�ায়ই ফরয নামােযর ওয়া�
হেয় যায় িকংবা আপিন নফল নামায পড়েত চান, তাহেল তােত
অসু িবধা েনই। তেব আপিন দীঘর্ক্ষণ অব�ান করেত পারেবন ন
েচ�া করুন েযন িবদায়ী তাওয়াফটাই ম�ায় েযন আপনার েশষ
অব�ান হয়।

27

.ইতঃপূ েবর্ হািদসিটর িববরণ েদয়া হেয়েছ । এর �থমাংশ ইবেন সু�ী বণর্ন

কেরেছন যা আলবানী হাসান বেলেছন এবং েশষাংশ মুসিলম বণর্না কেরেছন
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রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইেহ ওয়া সা�ােমর মাসিজদ
িযয়ারত :
ি�য় মুসিলম ভাই, আ�াহ্ যখন আপনার হজ পূ ণর্ করার সামথর
িদেয়েছন এবং েয মাসিজদু ল হারােম একিট নামায আদায় অনয্�
একলক্ষ নামায আদােয়র সমতু, েসখােন নামায আদােয়র
তাওফীক িদেয় আপনার �িত অনু �হ করেলন, তখন এ মহান
অনু �হ পিরপূ ণর্ করার অংশ হেলা রাসূলু�াহ্ সা�া�াহু আলই
ওয়া সা�ােমর িহজরত�ল, পিব� ও বরকতময় মদীনা নগরীেত
অবি�ত রাসূ লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর মাসিজ
িযয়ারত করা। ফেল আপিন মাসিজেদ নববীেত নামায আদায়
করেত পারেবন, যােত একিট নামায আদায় করা মাসিজদু ল
হারাম বয্তীত অনয্ েয েকান মাসিজেদ এক হাজার নামা
আদােয়র সমতুলয্
ি�য় ভাই, আপনােক কেয়কিট িবষয় �রণ কিরেয় িদি� :
1. পিব� মাসিজেদ নববী িযয়ারত করার সােথ হেজর েকান
স�কর্ েনই। েকননা এর িযয়ারত হেজর েকান ওয়ািজব বা
রুকন েকানটাই নয়। বৎসেরর সব সময়ই তা মু�াহাব।
হারামাইন শরীফাইেনর েদেশ আপনার অব�ােনর কারেণই
এখােন েস স�েকর্ আেলাকপাত করা সংগিতপূণর্
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েয হাদীেস বলা হেয়েছ : ‘‘েয হজ কেরেছ অথচ আমার
িযয়ারত করেলা না, েস আমােক ক� িদল।’’ েস হািদসিট
বােনায়াট, যার বণর্না নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথে
শু� ন।
2.
িযয়ারতকারী ভাই, আপিন যখন মাসিজেদ নববীেত
�েবশ করেবন, তখন আপনার জনয্ মু�াহাব হেল- �েবেশর
সময়َ আেগ ডান পা েদয়া ও বলা :
ُ
َ َ ْ  رَﻤ
َ
 الﻠّﻬُﻢ ا،َالﺴَّﻼمُ ﻰﻠﻋ َرﺳُﻮْلِ اﷲ
 أ ُﻋ ْﻮذ،ﺣ ِﺘﻚ
ََّ �ْﺘَﺢْ ﻲﻟِْ أَﺑْﻮَاب
»َالﺼَّﻼةُ و
َ اﻟْﻘ
ْ
ِﻳْﻢِ ﻣِﻦَ الﺸَّﻴْﻄ
َّﺎنِ الﺮ
«ِﺟﻴ ِﻢ
َ
 اﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ وَ وَﺟْﻬِﻪ اﻟْﻜَﺮِ�ْﻢِ وَﺳُﻠْﻄَﺎﻧِﻪِ ﺪ
ِِﷲ
ِ
এ হাদীেসর অথর্ ইতপূ েবর্ বণর্না করা হেয়। 28
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3.
অনয্ানয্ মাসিজেদর মতই মাসিজেদ নববীর তািহয়য্াে
দু ’রাকাত নামায আদায় করেবন। এেত আপিন আপনার
ই�ানু যায়ী েদা‘আ করেবন। উ�ম হেলা তা রওযা শরীেফ
(িরয়াদু ল জা�ায়) আদায় করা। এ �ানিট নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�ােমর িম�র ও তাঁর েয হুজরায় এখন তাঁর কবর রেয়েছ
- এর মাঝামািঝ অবি�ত। েকননা নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম বেলেছন:
َ
َ � َيْﻲﺘ َﻣِﻨْﺮ َﺒي َر ْو َﺿ ٌﺔ ﻣ ْﻦ ر�َﺎض ﻟَْﻨَّﺔ َﻣِﻨْﺮ
َ ْ �َ » َﻣﺎ
«ﺒي َﻋ َﻮْﻲ ِﺿ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

28

েদখুন পৃ : নং ১৩
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‘‘আমার ঘর ও িম�েরর মাঝখােনর �ানিট জা�ােতর বািগচা
সমূ েহর একিট বািগচা। আর আমার িম�র আমার হাওেযর উপর
অবি�ত।’’ 29
28F

আর আপিন এমনিট করেত না পারেল হারােমর েভতর েয
�ােনই মুনািসব হয়, েসখােন দু ’রাকাত পেড় িনন।
৪.এরপর আপিন সালাম েদয়ার জনয্ নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়
সা�ােমর কবেরর কােছ গমন করুন। আদব িশ�াচােরর সােথ
�র িনচু েরেখ তাঁর কবেরর সামেন আপিন দাঁড়ান। এরপর এ
বেল সালাম িদন :
 ا� ﺻﻞ ﻰﻠﻋ �ﻤـﺪ ﻰﻠﻋ آل،» ﻋﻠﻴﻚ أﻳﻬﺎ اﻨﻟﻲﺒ و رﻤﺣﺔ اﷲ و ﺑﺮ�ﺗﻪ
 ا� ﺑـﺎرك.ﻤﺎ ﺻﻠﻴﺖ ﻰﻠﻋ إﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻰﻠﻋ آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﻧﻚ ﻤﺣﻴﺪ �ﻴﺪ
 ﻰﻠﻋ آل �ﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺑﺎر�ﺖ ﻰﻠﻋ إﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻰﻠﻋ آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﻧﻚ ﻤﺣﻴﺪ
«�ﻴﺪ
আর িনেচর েদা‘আিট যিদ বেলন, তেব েকান অসু িবধা েনই :
ً
 و ﺟﺎﻫﺪت، و أﻧﻚ ﺑﻠﻐﺖ الﺮﺳﺎﻟﺔ و أدﻳﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ،»أﺷﻬﺪ أﻧﻚ رﺳﻮل اﷲ ﺣﻘﺎ
 و ﻧﺼﺤﺖ اﻷﻣﺔ ﻓﺠﺰاك اﷲ ﻋﻦ أﻣﺘﻚ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﺟﺰى،ﻓ اﷲ ﺣﻖ ﺟﻬﺎده
ً
«.ﻧبﻴﺎ ﻋﻦ أﻣﺘﻪ

29

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৭৩৩৫ ও সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৩৪৩৬।
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“আিম সাক্ষয্ িদি�, আপিন সতয্ই আ�াহর রাসূল। িন�য়ই
আপিন বাণী �চার কেরেছন, আমানত আদায় কেরেছন, আ�াহর
পেথ যথাযথভােব িজহাদ কেরেছন, উ�তেক নসীহত কেরেছন।
আ�াহ আপনােক আপনার উ�েতর পক্ষ হেত ে স সেবর্া
িবিনময় দান করু, যা িতিন একজন নবীেক তার উ�েতর পক্
হেত িদেয় থােকন”।
এটা বলায় েকান েদাষ েনই এজনয্ ে, এসবই নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�ােমর গুণাবলীর অ�গর্
এরপর িকছু টা এিগেয় আবু বকর িস�ীক রািদয়া�াহু আনহুে
সালাম করুন এবং রহম, মাগিফরাত ও উ�ম িবিনমেয়র যা
িকছু তার সােথ স�িতপূ ণর্ তা িদেয় তার জনয েদা‘আ করুন।
এরপর এিগেয় িকছু টা ডােন সের উমার ইবনু ল খা�াব রািদয়া�াহু
আনহুেক সালাম করুন এবং রহ, মাগিফরাত ও উ�ম
িবিনমেয়র যা িকছু তার জনয্ মনািসব তা িদেয় তার উে�েশয্
েদা‘আ করুন
৫. ি�য় ভাই, মাসিজেদ নববী িযয়ারতকারীেদর েকউ েকউ এমন
িকছু কাজ কের যা তােদর আদশর্ নবী মুহা�াদ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ােমর িশক্ষার পিরপ, েয নবী মুহা�াদেক
তারা তাঁর আেদশ ও িনেষেধর েক্ষে� মানয্ কের থােসু তরাং
আপিন তাঁর সু �াত িবেরাধীেদর অ�ভূ র্� হওয়া েথেক সাবধান
থাকুন। েকান েকান িযয়ারতকারী আবার আ�াহর ৈনকটয্ লােভর
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আশায় হুজরা বা এর জানালা মােসহ কের এবং এর চারপােশ
তাওয়াফ কের। েকউ েকউ আবার রাসূ েলর কােছ িনেজর অভাব
েমাচন িকংবা েরােগর আেরাগয্ ইতয্ািদ �াথর্ কের থােক।
এসেবর িকছু ই জােয়য েনই। যিদ তা সিঠকই হেতা, তাহেল নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম আমােদরেক তা করার িনেদর্
িদেতন এবং আমােদর আেগই সাহাবােয় েকরাম রািদয়া�াহু
আনহুম আজমায়’ন তা করেতন।
৬.মিহলােদর জনয্ নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর কবর
অনয কােরা কবর িযয়ারত জােয়য েনই। তেব মিহলারা মাসিজেদ
নববী িযয়ারত করেত পারেব এবং এেত ইবাদাতও করেত
পারেব। তারা িনজ �ােন বেস নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�ােমর উপর সালাম পাঠােব। আর তারা েযখােনই থাকুক েস
সালাম তাঁর কােছ েপৗঁছেব
7.
ি�য় িযয়ারতকারী ভাই, মদীনায় অব�ান কােল
পুরুষেদর জনয্ সু�াত হেলা বা’ এর কবর িযয়ারত করা।
বাকী'েত যােদর কবর রেয়েছ তােদর মেধয্ রেয়েছন তৃতীয়
খলীফা উসমান ইবেন আফফান। পুরুষেদর জনয্ আেরা সু�া
হেলা হামযা রািদয়া�াহু আনহু সহ ওহুেদর শহীদ সাহাবাে
কবর িযয়ারত করা ; েকননা নবী সা�া�াহু আলইিহ ওয়া সা�াম
তােদর কবর িযয়ারত কেরেছন এবং তােদর জনয্ েদা‘আ
কেরেছন। তােদর কবর িযয়ারতকােল িতিন বলেতন:
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َ ّ َ ْ َ ْ ُ َْ َ َُ ّ
ُ ّ َ َ ْ ّ �ََ ْ ُ ْ َ َالْﻤُﺴْﻠِﻤِ�َ و
َ� ﺎء
َ َ ِﻧَﺎ إِن ﺷ
�
ﻨ
ﻣ
ﺆ
ﻤ
ال
ِﻦ
ﻣ
ﺎر
»
ِ
ِ
ْ َ ْ ُ ْ ّ َ ِ ْ لﺴَ ُﻼم َ ﻋَ ْﻠﻴ َ�ﻢ ّأ ُﻫ ْﻞ ُ ْﻟِ َﻳ
َ َ
ُ َ َ ََ َّ ُ ْ
ُ�ﻢ
ُ
َ
ﺣﻘﻮن ﻳﺮﺣﻢ �َ الﻤﺴﺘﻘ ِﺪ ِﻣ� ِﻨَﺎ والﻤﺴﺘﺄﺧ ِِﺮ�ﻦ أﺳﺄل �َ ﻟﺎ وﻟ
ِ لﻼ
ََ َْ
«اﻟﻌﺎ�ِﻴﺔ
“েহ কবরবাসী মু’িমন, মুসিলমগণ; আপনােদর উপর শাি� বিষর্ত
েহাক। আ�াহ চােহত আমরাও আপনােদর সােথ িমিলত হব।
আমােদর পূ বর্বতর্ী ও পরবতর্ীেদরেক আ�াহ্ রহম ক
আ�াহর কােছ আমােদর জনয্ এবং আপনােদর জনয্ িনরাপ�
কামনা করিছ”। 30
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৮.িযয়ারতকারী ভাই ও েবােনরা, েয সকল �ান িযয়ারত করা
শরীয়েত ৈবধ ত�েধয্ রেয়েছ মাসিজেদ কুবা। ‘‘নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম বাহেন চেড় ও েহঁেট এ মাসিজদ িযয়ারত
করেতন এবং তােত দু ’রাকাত নামায আদায় করেতন।’’ 31 এেত
নামায পড়ার ফযীলত স�েকর্ সহল িবন হানীফ েথেক বিণর্
হেয়েছ, িতিন বেলেছন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম
বেলন,
ََ ُ ْ
َّ َ ُ
َ
ُ ْ ََ َ َ َ ً
«» َﻣ ْﻦ � َﻄَّ َﺮ ﻓ ﺑَي ِﺘﻪ �َّ أﺗ َم ْﺴ ِﺠ َﺪ �ﺒَﺎء ﻓ َﺼ ِ�ﻴْﻪ َﺻﻼة ﻛن ﻟ ﻛﺄﺟ ِﺮ � ْﻤ َﺮ ٍة
30F

30
31

এ েদায়ািট সহীহ মুসিলেমর দু ’েটা হাদীস েথেক সংকিলত ।
ইবেন উমার েথেক বু খারী ও মুসিলম এিট বণর্না কেরেছ,

বু খারী-১১৯৩, সহীহ মুসিলম-৩৪৫৬।
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েদখুন সহীহ

“েয বয্ি�িনজ গৃেহ পিব�তা অজর্ন কের মাসিজেদ কুবায় এেস
নামায পেড়, তার একিট উমরা করার সাওয়াব হেব।’’ 32
31F

হজ ও উমরা পালন কারী ভাই !
এই বইেয়র েশেষ এখন আপনােক িকছু অসীয়ত করিছ। স�বত
এ�ারা আ�াহ্ আপনােক উপকৃত করেব। পিব� ঘেরর আিঙনা
আনু গেতয্র সহায়ক এবং নাফরমানী ও পাপ িতাড়নকারী।
�থমত : মাসিজদু ল হারােম পাঁচ ওয়া� নামায আদােয় সেচ�
থাকুন। আেগ ভােগ েপৗঁছেত িনেজেক বাধয্ ক। নামােযর মেধয্
যথাস�ব ধয্ানম� হওয়া ও িবনয়াবনত থাকার েচ�া কর।
ি�তীয়ত : কুরআন পাঠ আ�াহর ৈনকটয্ লােভর বড় উপায়
সমূ েহর একিট। সু তরাং আপনার এ হজ ও উমরার মেধয্
কুরআেনর কতকাংশ চয়ন কের তা পাঠ করু, আপনার
সাধয্ানুযায়ী আপিন তা িঠক কর।
তৃতীয়ত : মাসিজদু ল হারােম নামায পড়া অনয্ মাসিজেদ এক
লক্ষ বার নামায পড়ােচেয় উ�ম। অতএব এখােন েবশী েবশী
নফল ও সু �াত আদােয় সেচ� থাকুন। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�ােমর কােছ এক বয্ি�  এেস জা�ােত তাঁর
32

. নাসায়ী, ইবেন মাজাহ, আহমাদ ও হােকম কতৃর্ক বিণর্ত । আলবানী সহী

বেলেছন ।
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সাহচযর্ �াথর্না ক। িতিন বলেলন :‘‘অিধক েসজদা িদেয়
আপনার বয্াপাের আমােক সহায়তা কর’’। 33
३२F

চতুথর্: সকাল-স�য্ার িযকরসমুহ রীিতমত পাঠ করা কলয্াণক
কাজ। তাই এ িযকর গুেলা মুখ� করার েচ�া করুন। এ িবষে
িকছু �� ও িলফেলট সংকিলত হেয়েছ। েযমন- ত�েধয্ একিট
�� উ� উলামা পিরষেদর সদসয্ শায়খ বকর ইবেন আবদু�া
আবু যােয়দ িলেখেছন।
প�মত: সু �র চির� ও সু �র েমায়া’েমলার পিরচয় িদেত েচ�া
করুন। গীব, েচাগলখুরী ও ক�দায়ক কথা বেল কােরা ম�
িদকিট উে�খ করা েথেক সতকর্ থাকুন। েজেন রাখু, ম�ায়
েগানাহ ও নাফরমানীর কাজ অনয্�  েগানাহ ও নাফরমানী করার
েচেয় আ�াহর কােছ ভয়াবহ ও মারা�ক।
ষ�ত : ি�য় ভাই, আপিন আ�াহর কােছ তাওবা করার �িত �ত
অ�সর েহান। আপনার জীবেনর নতুন একিট অধয্ায় উ�ু�
করু, যা হেব ঈমান ও পূ ণয্ কােজ ভরপু। আর এ বরকতময়
সফরটা েযন কলয্ােণর েস দরজায় পিরণত হয় যা আপনােক
আপনার ��া ও �ভুর িনকটবতর্ী কের েদে।
সবর্েশেষ : হজ ও উমরাপালনকারীেদর হািদয়াদান সং�া
33

সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১১২২।
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আপনােদর জনয্ আ�াহর কােছ েদা‘আ করেছ -িতিন েযন
আপনােদর �েচ�ার �িতদান েদন, আপনােদর হজ ও উমরা
কবুল কেরন, আপনােদরেক �জনেদর কােছ িনরাপেদ ও
িব�শালী হেয় িফিরেয় েনন এবং আমােদর ও আপনােদর
সকলেকই �ীেনর উপর অিবচল থাকার এবং উ�ম কাজ করার
তাওফীক েদন।
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কুরআন ও সু �ায় বিণর্ত িকছুেদা‘আ :

َ َۡ َ َ َۡ ّ
ُ َٓ َ َ
َ ۡ َ ّ
َ �ِ ٰ�
[٢٣ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف٢ �ن
﴿ َ� َّ َنا ظل ۡم َنا أنف َس َنا �ن َ ۡم �غف ِۡر �َا َوت ۡر� َنا َكُو�َنَ مِن ٱل
ِ

‘‘েহ আমােদর রব। আমরা িনেজেদর উপর যু লুম কেরিছ। যিদ
আপিন আমােদর ক্ষমা না কেরন এবং আমােদর �িত দয়া ন
কেরন, তাহেল আমরা অবশয্ইক্ষিত��েদর অ�ভূর্� হেয় য’’
َ ّ ۖٓ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ
َ ّ
ّ نت
ُ ََّو
َ َك أ
َ َك أ
ُ لسَ ِم
ُ لرَح
ّ نت
ُ يع ٱلۡ َعل
ّ اب
: ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ ِيم
َ وتب علينا ِن١ ِيم
َ﴿ ِن
[١٢٨ ،١٢٧

‘‘েহ আমােদর রব! আপিন আমােদর েথেক কবুল করুন। িন�য়ই
আপিন সবর্ে�াত, সবর্জ্ঞানী। আর আপআমােদর ক্ষমা করু
িন�য়ই আপিন তাওবা কবুলকারী, দয়ালু ।’’
َٓ ُ ۡ

َّ

ّ

َ ّ

ُ

َۡ ۡ

ّ �َ ِيم لصَل ٰوة ِ َومِن ُرِّ�َ� َ� َنا
َ ﴿ َر ّب ٱجعل� مق
[٤٠ : ﴾ ]اﺑﺮاﻫﻴﻢ٤ َِقَبَل د�ء
� ِ
ِ
ِ

‘‘েহ আমােদর রব! আমােক করুন নামায কােয়মকারী এবং
আমার স�ানেদর মধয্ েথেকও। েহ আমােদর র! আর কবুল
করুন আমারেদা‘আ।’’
َ َ ۡ َ َۡ ّ
َ ََ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ٓ ۡ َۡ ّ َ
َ � َ� ۡ� َع ۡم
َّ َ ت
ٰ َ َ َ َو
ٓ ِ َك ّل
ب أوزِع ِ� أن أشكر ن ِعمت
ٰ�َِيَ َوأن أ� َمل �ٰل ِٗحا
َ�
ِ ﴿ر
َ َ
ُ
[١٩ :ت ۡرضٮٰه ﴾ ]ﻨﻟﻤﻞ

‘‘েহ আমােদর রব! আপিন আমােক সামথর্ িদন যােত আিম
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আপনার েস েনয়া’মেতর কৃতজ্ঞতা �কাশ করেত পা, যা আপিন
আমােক ও আমার িপতা-মাতােক দান কেরেছন এবং যােত আিম
আপনার পছ�নীয় সৎকমর্ করেত পাির’’

ۡ َ ۡ ّ َ َ َ
ۡ َ
َۡ ٓ �
َ ّ ّ ٗ َ ۡ ُ ُۡ ۡ َ
ۡ ََّ
٢ �ا
ِ  وٱحلل �قدة مِن ل ِس٢ � أم ِري
ِ ِ � و٢ ب ٱ�ح ِ� صدرِي
ِ ﴿ قال ر
َ ْ َۡ
[٢٨ ،٢٥ : ﴾ ]ﻃﻪ٢ �ِ َ�فق ُهوا ق ۡو

‘‘েহ আমােদর রব! আমার বক্ষ �শ� কের িদন এবং আমা
কাজ সহজ কের িদন। আর আমার িজহবা েথেক জড়তা দূ র
কের িদন, যােত তারা আমার কথা বুঝেত পাের।’’
ۡ َ ّ �َ
َۡ ََ َ ۡ ُ َ ََ َ َۡ ۡ َّ َ َ َۡ ٓ ََ َ ۡ
َ ُٱغف ِۡر َ�َا ُذن
ٱن�نا � ٱلق ۡو ِم
﴿ َنا
و� َنا ��ا�نا ِ� أم ِرنا و�بِت أقدامنا و
َ ۡ
َ
[١٤٧ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ ٱل�ٰف ِِر�ن

‘‘েহ আমােদর রব! ক্ষমা কের িদন আমােদর পাপ এবং আমােদ
কােজ আমােদর বাড়াবািড়, আর আমােদরেক অিবচল রাখুন এবং
কািফর স�দােয়র উপর আমােদরেক সাহাযয্ করুন’’
ٗ َ

َ َۡ

َ ۡ َ

َٗۡ

َ

ّ

َ

َّٓ

ُ ﴿ َ� َنا َءات ِنا مِن
[١٠ : ﴾ ]الﻜﻬﻒ١ َنك َر�ة َوه ّيِئ �َا م ِۡن أم ِرنا َرشدا

‘‘েহ আমােদর রব! আমােদরেক আপনার পক্ষ েথেক অনু�হ দা
করুন এবং আমােদর জনয আমােদর কাজ সিঠক ভােব
পিরচালনার বয্ব�া কের িদ। ’’
َ ّ َ َ ُ ُ ََ
َ
َ ُ ُ َ ّ ّ
َ ّ
ُ ُ َۡ
﴾ ٩ ون
ِ ٰ �َ ب أعوذ بِك م ِۡن ه َم
ِ �� ب أن
ِ ت لشَ� ٰ ِط
ِ َ﴿
ِ  وأعوذ بِك ر٩ �
[٩٨ ،٩٧ :]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن
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“েহ আমােদর রব! আিম শয়তােনর �েরাচনা েথেক আপনার
আ�য় �াথর্না কির এবং েহ রব! আমার িনকট তােদর উপি�িত
েথেক আপনার আ�য় �াথর্না কির’’

ََ
ۡ َ َ ٗ ۡ ٓ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َ ّ �َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ّ ٓ َ ۡ َ ُ َ َ ّ �َ
� �� ك َما �َل َت ُهۥ
ِ ﴿ َنا � تؤاخِذنا إِن َسِينا أو أخط�نا ۚ َنا و� � ِمل علينا إ
َ َ َۡ َُ َ َّ َ َ
َ ََ
ََٓۡ ۡ َ ََ ۡ ۡ َ ّ
ُ ۡ
َ َ�ّ
ۚ ِين مِن � ۡبل ِنا ۚ َ� َنا َو� � ّ ِملنا ما � َطاقة �َا بِهِۖۦ َوٱ�ف َنَا وٱغفِر �ا وٱر�نا
َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َٰ َ ۡ َ َ َ
َ �ٰفِر
[٢٨٦ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ �ن
أنت مولٮنا فٱن�نا � ٱلقو ِم ٱل
ِ

‘‘েহ আমােদর রব! যিদ আমরা িব�ৃত হই িকংবা ভুল কির, তেব
আমােদরেক পাকড়াও করেবন না। েহ আমােদর রব ! আর
আমােদর উপর এমন দািয়� অপর্ণ করেবন না েযমন আমােদর
পূ বর্বতর্ীেদর উপর অপর্ণ কেরিছেলন। েহ আমােদর  ! আর
আমােদর �ারা ঐ েবাঝা বহন করােবন না যা বহন করার শি�
আমােদর েনই। আমােদর মাফ করু, ক্ষমা করুন ও আমােদ
�িত দয়া করুন। আপিন আমােদর মুিনব। সুতরাং কািফর
স�দােয়র িবরে� আমােদরেক সাহাযয্ করুন’’
َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ُ ۡ ُ َ َ ّ �َ
ّ
َ ّ ًۚ َ ۡ َ َ ُّ
ُ َلۡوَه
َ َك أ
٨ اب
نت
َب �َا مِن َنك ر�ة ِن
﴿ َنا � ت ِزغ قلو�نا �عد إِذ هديتنا وه
[٨ :﴾ ]ال ﻋﻤﺮان

‘‘েহ আমােদর রব! আমােদরেক েহদায়াত েদয়ার পর আমােদর
অ�রেক আপিন ব� করেবন না। আর আপনার িনকট েথেক
আমােদরেক অনু �হ দান করুন। িন�য়ই আপিন বড় দানকারী’’

َ َ َ
َ َ ّ ّ
ّ
َٗ
ۡ ٓ
ّ ٱ� ۡف
ۡ ﴿ َ� َّ َنا
َ َنَا َع َذ
� ِ�َ َها َسا َءت ُم ۡس َتق ّر٦ َهَنَ َمۖ ِنَ عذ َا� َها �ن غ َر ًاما
اب
ِ
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َُ ٗ

َومقاما ] ﴾ ٦اﻟﻔﺮﻗﺎن[٦٥ ،٦٤ :

েহ আমােদর রব! আমােদর েথেক জাহা�ােমর শাি� হিটেয় িদন।
িন�য়ই এর শাি� হল িবনাশ। বসবাস ও অব�ান �ল িহসােব
’’তা কতইনা িনকৃ� জায়গা।
َّ َ ۡ َ

َۡ

َ

ّ َ

َ َ ُۡ

ۡ َ َۡ

ّ َ َ ً

﴿َ� َنا هب �َا م ِۡن أز َ� ٰ َذ
ّ
� َوٱجعلنا ِلۡمُتَقِ� إِماما ] ﴾ ٧اﻟﻔﺮﻗﺎن:
ِ
جنا ُرِّ�َٰت ِنا ُرَة أ� ٖ
[٧٣

‘‘েহ আমােদর রব! আমােদর এমন �ী ও স�ান দান করুন যারা
হেব আমােদর নয়নমিন এবং আমােদরেক মু�াকীেদর ইমাম ও
’’েনতা বািনেয় িদন।
َّٓ

َ

ۡ

َ َٗ

َ َٗ

َ َ َ

﴿ َ� َنا َءات ِنا � ّ
�ُ� َيا ح َسنة َو� ٱ�خ َِرة ِ ح َسنة َوق ِنا عذ َ
اب �َّارِ ] ﴾ ٢ﺒﻟﻘﺮة[٢٠١ :
ِ
ِ

‘‘েহ আমােদর রব! আমােদরেক দু িনয়ায় কলয্াণ এবং আিখরােতও
কলয্াণ দান করু আর জাহা�ােমর শাি� েথেক আমােদর রক্ষ
’’করুন
 اﻨﻟَّﺎرِ وَﻋَﺬابِ اﻨﻟَّﺎرِ وَﻓِﺘْﻨَﺔِ اﻟْﻘَﺮﺒِْ وَﻋَﺬَابِ اﻟْﻘَﺮ ْ
َ
ﺒ
»ّ إِ�ِّ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﻓِﺘْﻨَﺔِ
ِ
ِ ّ ْ َ َْ
ِ ّ َْ
ﻴﺢ
ﺮﺷ َ ِﻓﺘﻨ ِﺔ  وَﺮﺷَِّ ﻓِﺘْﻨَﺔِ اﻟْﻔَﻘْﺮِ الﻠَّﻬُﻢَّ إِ�ِّ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺮﺷَ ِﻓﺘﻨ ِﺔ الﻤ ِﺴ ِ
 وَاﻟْﺮﺒََدِ وَ�َﻖِّ ﻗَﻠْﻲﺒِ
ﻠْﻲﺒِ
ﻣِﻦْ اﺨﻟَْﻄَﺎﻳَﺎ ﻛَﻤَﺎ �َﻘَّ ﻴْ َ
ﺖ
لﻠَّﻬُﻢَّ اﻏْﺴِﻞْ ﻗَ ﺑِﻤَﺎءِ اﺜﻟَّﻠْﺞِ
َ
ََ ْ َْ َََْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
ت َ� ْ َ
�
ّﻮْبَ اﻷَْ�ْﻴَﺾَ ﻣِﻦْ اﺪﻟَّ � ِﺲ و�ﺎ ِﻋﺪ ﺑي ِ� و�� ﺧﻄﺎﻳﺎي ْ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻋﺪ
َ
ّ
ْ َ
ْ َ
ْ ْ
ُ َ
َﺮﺸِْ
قوَالْﻤَﻐْﺮِبِ الﻠَّﻬُﻢَّ إِ�ِ أ ُﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣ ْﻦ اﻟﻜ َﺴ ِﻞ َوال َﻤﺄﺛ ِﻢ َوال َﻤﻐ َﺮمِ « رواه
ِ 
ﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ.
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‘‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ জাহা�ােমর েফতনা ও আযাব
হেত, কবেরর েফতনা ও কবেরর আযাব হেত, ঐ�েযর্য্র েফতনা
অিন� এবং দািরে�র েফতনার অিন� হেত আ�য় �াথর্না করিছ।
েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ দা�ােলর েফতনার অিন� েথেক
আ�য় চাই। েহ আ�াহ! আপিন আমার অ�রেক বরফ ও
িশিশেরর পািন িদেয় ধু েয় িদন। আর আমার অ�রেক পাপ েথেক
এমনভােব পির�ার কের িদন েযভােব সাদা কাপড়েক ময়লা
েথেক পির�ার করা হয়। আমার ও আমার পােপর মেধয্ দূর�
ৈতরী কের িদন, েযভােব পূ বর্ ও পি�েমর মেধয্ দূর� ৈতর
কেরেছন। েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ অলসতা,পাপাচার ও
ঋণভার হেত আ�য় �াথর্না কির।[ বুখারী ও মুসিলম ]
َ
َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ُﻦ
اب
ﺬ
»
ِ ْﻬُﻢَّ إِ�ِّ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ اﻟْﻌَﺠْﺰِ وَاﻟْﻜَﺴﻞِ وَاﺠﻟ
ِ ﺒ والﻬﺮمِ وأﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﻋ
ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ ْ ﻟْﻘَﺮ
َ
َ
. واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ.«ﺎت
ِ ﺒ وأﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﻓِﺘﻨ ِﺔ الﻤﺤﻴﺎ والﻤﻤ
ِ
‘‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ আ�য় �াথর্না কির অক্ষমতা
অলসতা হেত, কাপুরুষতা ও অশীিতপর বৃ�াব�া ও কৃপণতা
হেত। আিম আপনার কােছ আ�য় চাই কবেরর আযাব হেত এবং
জীবন ও মরেনর েফতনা হেত।’’ [বুখারী ও মুসিলম ]
َ
َ َ
َ َْ
ﺎء َوﺷ َﻤﺎﺗ ِﺔ
ِ ﺎء َو ُﺳﻮ ِء اﻟﻘﻀ
ِ »ﻬُﻢَّ إِ�ِّ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺟَﻬْﺪِ اﺒﻟَْﻼَءِ وَدَرَكِ الﺸَّﻘ
َ ْ َْ
. واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ.«اء
ِ اﻷﻋﺪ
‘‘েহ আ�াহ ! আিম আপনার কােছ কিঠন মুিসবত, চরম ক�,
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দু ভর্াগয্ ও শ�েদর মনতুি� েথেক আ�য় �াথর্না ক।’’ [বুখারী
ও মুসিলম ]
َ � »َّ أَﺻْﻠِﺢْ ﻲﻟ دِﻳ�ِ اﺬﻟَِّي ﻫُﻮَ ﻋِﺼْﻤَﺔُ أَمْﺮِي وَأَﺻْﻠِﺢْ ﻲﻟِ دُ�ْﻴَﺎيَ اﻟَّﻲﺘ
ﻴﻬﺎ
ِ ِ
ِ
ِّ
ِْ َﻴَﺎةَ زِ�َﺎدَةً ﻲﻟ
ْ�ﻲﻓِ ﻞﻛُ َﺧ
َ
َّﻠِﺢْ ﻲﻟِ آﺧِﺮَ�ِ اﻟ
ﻲﺘِ �ِﻴﻬَﺎ ﻣَﻌَﺎدِي وَاﺟْﻌﻞْ اﺤﻟ
َْو َأﺻ
ٍ
ّ ٍ
. رواه مﺴﻠﻢ.« َﻞْ الْﻤَﻮْتَ رَاﺣَﺔً ﻲﻟِ ﻣِﻦْ ﻞﻛُِّ ﺮﺷ
َﻌ
‘‘েহ আ�াহ ! আমার জনয্ আমার �ীনেক সিঠক কের িদন যা
আমার কাজ কেমর্র িনরাপ�িবধায়ক। আর আমার জনয্ আমার
দু িনয়ােক সিঠক কের িদন যােত রেয়েছ আমার জীিবকা। আমার
জনয্ আমার আিখরাতেক ও শু� কের িদন যার িদেক হেব আমা
�তয্াবতর্ন। আমার জীবনেক �েতয্ক কলয্াণকর  বৃ ি�
করুন এবং আমার মৃতুয্েক সকল অিন�তা েথেক আরাম লােভ
উপায় কের িদন’’। [মুসিলম]
ْ
َ َ ْ
َﻰ
. رواه مﺴﻠﻢ.«�َ ُﻢَّ إِ�ِّ أَﺳْﺄَلُﻚَ الْﻬُﺪَى وَاﺘﻟُّﻘ َواﻟ َﻌﻔﺎف َواﻟ ِﻐ
»
‘‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ েহদায়াত, তাকওয়া, চাির�ক
পিরশুি� ও অভাবমুি� �াথর্না ক।’’ [ মুসিলম ]
َ َ َ َ ّْ َ َ ْ َ  ﻣَﻦ
َ َ
ّﻬُﻢَّ آتِ �َﻔْﻲﺴ
َّﻮْﻻَﻫﺎ الﻠَّﻬُﻢ
�َّﻫﺎ أﻧْﺖ وَﻴﻟُِّﻬَﺎ وَم
ز
 �َﻘْﻮَاﻫَﺎ وَزَ�ِﻬﺎ أﻧﺖ
ِ
»
َ
َْ ْ َ ُ َ َْ َ َْ ْ َ ُ ََْ َ ْ ْ َ ُ ُ َ ّ
ْﻻ � َ ْﺸﺒَ ُﻊ َوﻣﻦ
ﺐ ﻻ �ﺸﻊ و ِﻣﻦ �ﻔ ٍﺲ
ِ
ٍ ِ�ِ أﻋ َﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ِﻋﻠ ٍﻢ ﻻ �ﻨﻔﻊ و ِﻣﻦ ﻗﻠ
َ ُ َ َ ُْ
ْ َ
. رواه مﺴﻠﻢ.«ﺎب ل َﻬﺎ
دﻋ َﻮ ٍة ﻻ �ﺴﺘﺠ
‘‘েহ আ�াহ! আমার আ�ােক �দান করুন তাকওয়া এবং এেক
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পিরশু� করুন। আপিনই সেবর্া�ম পিরশু�, আপিনই এর
অিভভাবক ও মুিনব। েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ আ�য়
�াথর্না করিছ এমন ইলম েথেক যা উপকারী নয় এবং এমন
হৃদয় েথেক যা িবনয়াবনত হয় না ও এমন েদা‘আ’ েথেক যা
কবুল হয়না’’। [মুসিলম ]
ّ
َ
َ
َ
ﻴﻊ
ﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ زَوَالِ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻚ
ِ�ِ»َّﻬُﻢَّ إ
ِ  وَﺤﺗَﻮُّلِ ﺎﻋَ�ِﻴَﺘِﻚَ وَﻓُﺠَﺎءَةِ ﻧِﻘْﻤَﺘِﻚَ وَﻤ
ِ ﺟ
َ َ
. رواه مﺴﻠﻢ.«َﺳﺨ ِﻄﻚ
‘‘েহ আ�াহ ! আিম আপনার কােছ আ�য় চাই আপনার েনয়ামত
িবলু � হওয়া েথেক, আপনার েদয়া সু �তা পিরবিতর্ত হওয়া েথে,
আকি�ক আপনার শাি� আপিতত হওয়া েথেক এবং আপনার
সকল ে�াধ েথেক।’’[ মুসিলম ]
َ ْ ّﻬُﻢَّ أَ�ْ ﺜ ْ ﻣَﺎ
َ َ َِ ﻲﺗ
َ ْ َ َ
َ  ﻰﻠﻋ َﻃ
ﺎﻋ ِﺘ ِﻚ
ْ ﻴﻤﺎ أ� َﻄﻴْت وَأَﻃِﻞْ ﺣَﻴﺎ
�ِ َ�َﺎرِكْ ﻲﻟ
، ﻟ ْي
»
ِ ﻲﻟ َوَﺪ
ِ
ِ ِﺮ
�َﻤ
ْ
.« وَاﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟ،ْ
ِ َ� ِْأَﺣْﺴِﻦ
ِ
‘‘েহ আ�াহ! আমার স�দ ও স�ানািদ বািড়েয় িদন। আপিন যা
আমােক িদেয়েছন তােত আমার জনয্ বরকত িদন। আপনার
আনু গেতয্র উপর আমার জীবনেক দীঘর্ািয়ত করুন। আম
আমল সু �র করুন ও আমােক ক্ষমা ক’’
[�থমাংশ বুখারী ও মুসিলেম আেছ এবং েশষাংেশ আেছ বুখারীর
আল-আদাব আল- মুফরােদ ও িতরিমযীেত]
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ْ ُ َْ ُّ
َ
ّ
ُ ّ  َ َﻟ إﻻ،َُّ رَبُ اﻟْ َﻌ ْﺮش اﻟْ َﻌﻈﻴﻢ
ُ ﺤﻟَﻠ
ََ
َ�ا
  إِﻪ َﻟ ِإﻻ،ﻴﻢ
ِ
ِ »ﻻإِﻪﻟ ِإﻻا�َ اﻟﻌ ِﻈﻴﻢ
ِ ِ ِ  إِﻪ
َ ْ
َ
َْْ ّ
َ
.�ﻢ« واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
ِ ّ الﺴَّﻤَﻮاتِ وَربُّ اﻷَرْضِ وَرَبُ اﻟﻌﺮ ِش اﻟﻜ ِﺮ
‘‘সহনশীলতার অিধকারী মহান আ�াহ ছাড়া �কৃত েকান ইলাহ
েনই। আরেশর মহান অিধপিত ছাড়া সিতযকার েকান ইলাহ্ েন।
আসমান সমূ হ ও যমীেনর মািলক এবং আরেশর স�ািনত
অিধপিত ছাড়া �কৃত েকান ইলাহ্ েনই’’[ বুখারী ও মুসিলম ]
، وأﺻﻠﺢ ﻲﻟ ﺷﺄ� ﻠﻛﻪ،�»ﺣﺘﻚ أرﺟﻮ ﻓﻼ ﺗ�ﻠ� إﻰﻟ ﻧﻔﻲﺴ ﻃﺮﻓﺔ ﻋ
. اه أﺑﻮ داود وأﻤﺣﺪ وﺣﺴﻨﻪ اﻷﺒﻟﺎ� وﻏ�ه.«ﻻ � إﻻ أﻧﺖ
‘‘েহ আ�াহ! আিম আপনার রহমত �তয্শা কির। অতএব েচােখর
এক পলেকর জনয্ও আপিন আমােক আমার িনেজর উপর েছেড়
েদেবন না। আর আপিন আমার সকল বয্াপার সংেশাধন কের
িদন। আপিন ছাড়া আর েকান �কৃত ইলাহ্ েনই’’ [আবু দাউদ,
আহমাদ, আলবানী ও অনয্ অেনেক এেক হাসান বেলেছন।]
َ
َ»ﻠَّﻬُﻢَّ �َﺒْﺪُكَ و
َِّﻲﺘ �ِﻴَﺪكَ ﻣَﺎضٍ  ﻲﻓَِّ ﺣُﻜْﻤُﻚَ ﻋَﺪْلٌ ﻲﻓ
ِ ا�ْﻦُ �َﺒْﺪِكَ وَ ا�ْﻦُ أَﻣَﺘِﻚَ ﻧَﺎﺻِﻴ
ِ
َْ َ ْ َ ْ ً َ َ ُ َ ْ َّﻔْﺴَﻚَ أَوْ ﻋَﻠ
َ
َ َ َﺎؤُكَ أ ﺳْﺄَلُﻚَ ﺑِ�ُﻞِّ اﺳْﻢٍ ﻫُﻮَ لَﻚ
ﻤﺘﻪ أﺣﺪا ِﻣﻦ ﺧﻠ ِﻘﻚ أو
َ� ِ ﺳَﻤّﻴْﺖَ ﺑِﻪ
ْ
َ
َ َ
َ
ْ ﻚ أ ْو
ْﻌَﻞَ اﻟْﻘُﺮْآنَ رَ�ِﻴﻊَ ﻗَﻠْﻲﺒ
َْتَ ﺑِﻪِ ﻲﻓِ ﻋِﻠْﻢِ اﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻋِﻨْﺪَك أَنْ ﺠﺗ
اﺳﺘَﺄ
ِ
ِﻧْﺰَﺘﻟَْﻪُ ﻲﻓ ِﻛﺘﺎﺑ
ِ
�َْﻧُﻮرَ ﺻَﺪْرِي وَﺟِﻼَءَ ﺣُﺰ
ّ
 وﺣﺴﻨﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ،ِ وَذَﻫَﺎبَ ﻫَ�ِ« اه أﻤﺣﺪ واﺤﻟﺎ�ﻢ
.�ﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ
‘‘েহ আ�াহ! আিম আপনার বা�া এবং আপনার বা�া ও বা�ীর
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স�ান। আপনার হােতই আমার ভাগয্ আপনার হুকুম আমার উপ
কাযর্কর হেয়েছ। আপনার ফয়সালা আমার েক্ষে� নয্ায়স
আপনার সকল নােমর অসীলায় আপনার কােছ �থর্না কি, েয নােম
আপিন িনেজেক নামকরণ কেরেছন অথবা েয নাম আপিন �ীয় �ে�
নািযল কেরেছন িকংবা আপনার সৃ ি� কাউেক তা িশিখেয়েছন, বা
েকান আপনার কােছ গােয়বী এেলেম তা েগাপন কের েরেখেছনআপিন কুরআনেক আমার হৃদেয়র মধয্মিণ কের ি, এেক আমার
বুেকর েজয্াি, আমার দু :েখর িনরসন ও আমার দু ি��ার অবসান
কের িদন।’’ [আহমাদ, হােকম, ইবেন হাজার এেক হাসান বেলেছন
এবং আলবানী শু� বেলেছ।]
َ َ َ ََ َ ُ
ّ ِ »ّﻬُﻢَّ مُﺮﺼ
. رواه مﺴﻠﻢ.« ﺎﻋ ِﺘﻚ
فْ ﻗُﻠﻮ�َﻨﺎ ﻰﻠﻋ ﻃ
ََِّﻟْﻘُﻠُﻮبِ ﺮﺻ
‘‘েহ আ�াহ! অ�করন সমূ েহর পিরবতর্ন সাধনকারী ! আপিন
আমার অ�রেক আপনার আনু গেতয্র িদেক িফিরেয় িদন’’
[মুসিলম]
َ
َ
ّ ِ
َّ لِﺴَﺎ�ِ وَﻣِﻦْ ﺮﺷ
َﻣِﻦْ ﺮﺷَِّ ﺑَﺮﺼي َو ِﻣ ْﻦ
»ّ إِ�ِّ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺮﺷَِّ ﺳﻤْﻲﻌِ  و
ِ
.�ﻲﺒِ وَﻣِﻦْ ﺮﺷَِّ ﻣَﻨِي ِّ« ه أﺑﻮ داود واﻟنﺴﺎﻲﺋ واﻟﺮﺘﻣﺬي وﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ
‘‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ আ�য় �াথর্না কির আমার
কেণর্র অিন�তা েথে, আমার দৃ ি�র অিন�তা েথেক, আমার
িজহবার অিন�তা েথেক, আমার হৃদেয়র অিন�তা েথেক ও
আমার বীেযর্র েয েকান অিন�তা েথেক।’’ [আবু দাউদ, নাসা‘য়ী
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ও িতরিমযী। আলবানী এেক সহীহ বেলেছন]
َ ْ َْ
َ ُْ ْ
َ ُ ُ َ ّ
َْْ
َ ْ َْ َ
اء« رواه
ِ ﺎل َواﻷﻫ َﻮ
ِ »َّﻬُﻢَّ إِ�ِ أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﻣﻨﻜ َﺮ
ِ ات اﻷﺧﻼ ِق واﻷ�ﻤ
.�ﺘﻣﺬي واﺑﻦ ﺣﺒﺎن واﺤﻟﺎ�ﻢ واﻟﻄﺮﺒا
‘‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ আ�য় �াথর্না করিছ চির,
আমল ও �বৃ ি�র অনয্ায় সমূহ েথেক’’ [িতরিমযী, ইবেন
িহববান, হােকম, তাবারানী]
ّ
َ
.ﺮِ�ﻢٌ ﺤﺗُِﺐُّ اﻟْﻌَﻔْﻮَ ﻓَﺎ�ْﻒُ �َ�ِ« واه اﻟﺮﺘﻣﺬي
ﻢَّ إِﻧَّﻚَ �ُﻔُﻮٌّ ﻛ
»
‘‘েহ আ�াহ্! িন�য়ই আপিন ক্ষমাশীল উর, আপিন ক্ষমা কর
পছ� কেরন। অতএব আপিন আমােক ক্ষমা ক।’’ [িতরিমযী
]
 و أن،� و ﺣﺐ اﻤﻟﺴﺎﻛ، و ﺗﺮك ا ﻤﻟﻨﻜﺮات،»إ� أﺳﺄلﻚ ﻓﻌﻞ اﺨﻟ�ات
 و أﺳﺄلﻚ ﺣﺒﻚ، و إذا أردت ﻓﺘﻨﺔ ﻗﻮم ﻓﺘﻮﻓ� ﻏ� ﻣﻔﺘﻮن،� و ﺗﺮﻤﺣ،ﻔﺮ ﻲﻟ
 واه أﻤﺣﺪ و ﻟﺮﺘﻣﺬي و.« وﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﺮ�� إﻰﻟ ﺣﺒﻚ، ﺣﺐ ﻣﻦ �ﺒﻚ
.ﺤﻟﺎ�ﻢ
‘‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ �াথর্না কির উ�ম কাজ সমূহ
করা, অনয্ায় পিরতয্াগ করা এবং িমসকীনেদরেক ভালবাসা
তাওফীক লােভর, আর এটা েয, আপিন আমােক ক্ষমা কে
েদেবন এবং রহম করেবন। আপিন যখন িকছু েলােকর েফতনা
চান, আমােক তখন েফতনাহীন অব�ায় মৃতুয িদন। আিম �াথর্না
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কির আপনার ভালবাসা, আপিন যােক ভালবােসন তার ভালবাসা
এবং এমন আমেলর ভালবাসা যা আমােক আপনার ভালবাসার
কােছ েপৗঁেছ েদয়’’
 و، ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻨﻪ وﻣﺎ لﻢ أﻋﻠﻢ، ﻋﺟﻠﻪ و آﺟﻠﻪ:» إ� أﺳﺄلﻚ ﻣﻦ اﺨﻟ� ﻠﻛﻪ
� ا� إ، ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻨﻪ وﻣﺎ لﻢ أﻋﻠﻢ، ﻋﺟﻠﻪ و آﺟﻠﻪ:ﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ الﺮﺸ ﻠﻛﻪ
 و أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺮﺷ ﻣﺎ ﺎﻋذ ﻣﻨﻪ،ﺄلﻚ ﻣﻦ ﺧ� ﻣﺎ ﺳﺄلﻚ ﻋﺒﺪك و ﻧبﻴﻚ
 و، و ﻣﺎ ﻗﺮب إﻴﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮل أو ﻋﻤﻞ،  ا� إ� أﺳﺄلﻚ اﺠﻟﻨﺔ،ﺪك و ﻧبﻴﻚ
 و أﺳﺄلﻚ أن ﺠﺗﻌﻞ ﻞﻛ، ﺑﻚ ﻣﻦ اﻨﻟﺎر وﻣﺎ ﻗﺮب إﻴﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮل أو ﻋﻤﻞ
ً
 رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و أﺪ و اﺤﻟﺎ�ﻢ و ﺻﺤﺤﻪ و واﻓﻘﻪ.«ﻀﺎء ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻲﻟ ﺧ�ا
.ﻟﻫﻲﺒ
‘‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ বতর্মান ও ভিবষয্েতর সক
কলয্াণ �াথর্না কর, এসেবর যা আমার জানা রেয়েছ এবং যা
আমার জানা েনই সবই চাই। আিম আপনার কােছ বতর্মান ও
ভিবষয্েতর সকল অিন� হেত আ�য় চা, এর যা আমার জানা
রেয়েছ এবং যা জানা েনই, েস সব েথেক। েহ আ�াহ! আিম
আপনার কােছ �াথর্না করিছ েস কলয্াণ যা আপনার বা�া ও নব
আপনার কােছ েচেয়েছন। আিম েস অিন� েথেক আপনার কােছ
আ�য় চাি� যা েথেক আপনার বা�া ও নবী আপনার কােছ
আ�য় েচেয়েছন। েহ আ�াহ! জা�াত এবং েয কথা িকংবা কাজ
জা�ােতর কােছ েপৗঁেছ েদয় আিম তা আপনার কােছ �াথর্ন
করিছ। আর জাহা�াম এবং েয কথা িকংবা কাজ জাহা�ােমর
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কােছ েপৗঁেছ েদয় আিম তা হেত আপনার কােছ আ�য় চা।
আপিন যা িকছু আমার জনয্ িনধর্ণ কেরন তা েযন আমার জনয্
কলয্াণকর কেরন েস কমনা আিম আপনার কােছ করিছ।’’
[ইবেন মাজাহ]
ً
ً
� واﺣﻔﻈ، واﺣﻔﻈ� ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻗﺎﻋﺪا،»ا� اﺣﻔﻈ� ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻗﺎﺋﻤﺎ
 ا� إ� أﺳﺎلﻚ ﻣﻦ ﻞﻛ،ً وﻻ ﺣﺎﺳﺪا،ً وﻻ �ﺸﻤﺖ ﻲﺑ ﻋﺪوا،ًﻹﺳﻼم راﻗﺪا
 ﺧﺮﺟﻪ اﺤﻟﺎ�ﻢ و.« أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻞﻛ ﺮﺷ ﺧﺰاﺋﻨﻪ ﺑﻴﺪك،ﺧ�ﺧﺰاﺋﻨﻪ ﺑﻴﺪك
.ﺤﻪ و واﻓﻘﻪ اﺬﻟﻫﻲﺒ
‘‘েহ আ�াহ! দাঁড়ােনা অব�ায় ইসলাম �ারা আমােক েহফাযত
করু, বসা অব�ায় ইসলাম �ারা আমােক েহফাযত করুন এবং
শয়ন অব�ায় ইসলাম �ারা আমােক েহফাযত করুন। েকান শ�
ও িহংসু কেক আমার �ারা তু� করেবন না। েহ আ�াহ! আিম
আপনার কােছ েস সকল কলয্াণ �াথর্না করিছ যার ভা�া
আপনার হােত এবং েস সব অিন� েথেক আ�য় চাি� যার
ভা�ারও আপনার হােত।’’ [ হােকম এিট বণর্না কেরেছ, এেক
সহীহ বেলেছন এবং যাহাবী তার সােথ একমত হেয়েছন ]
 و ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺘﻚ،» اﻗﺴﻢ ﻨﻟﺎ ﻣﻦ ﺧﺸيﺘﻚ ﻣﺎ ﺤﺗﻮل ﺑﻪ ﺑيﻨﻨﺎ و ﺑ� ﻣﻌﺎﺻﻴﻚ
� و ا، و ﻣﻦ اﻴﻟﻘ� ﻣﺎ ﺗﻬﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ مﺎﺋﺐ اﺪﻟﻧﻴﺎ،ﺎ ﺗﺒﻠﻐﻨﺎﺑﻪ ﺟﻨﺘﻚ
 واﺟﻌﻞ، و اﺟﻌﻠﻪ الﻮارث ﻣﻨﺎ،و ﻗﻮاﺗﻨﺎ ﻣﺎ أﺣﻴيﺘﻨﺎ، و أﺑﺼﺎرﻧﺎ،ﻣﺘﻌﻨﺎ ﺑﺄﺳﻤﺎﻋﻨﺎ
 وﻻ، وﻻ ﺠﺗﻌﻞ مﺼﻴبﺘﻨﺎ ﻲﻓ دﻳنﻨﺎ، و اﻧﺮﺼﻧﺎ ﻰﻠﻋ ﻣﻦ ﺎﻋداﻧﺎ،ﻋ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﻨﺎ
.« و ﻻ �ﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﻤﺣﻨﺎ،و ﻻ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻠﻤﻨﺎ، اﺪﻟﻧﻴﺎ أ�ﺮﺒ ﻫﻤﻨﺎ
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. و ا�ﻢ و ﺻﺤﺤﻪ و واﻓﻘﻪ اﺬﻟﻫﻲﺒ،واه اﻟﺮﺘﻣﺬي
‘‘েহ আ�াহ! আমােদরেক এমন ভয়-ভীিত দান করুন য�ারা
আমােদর ও আপনার নাফরমানীর মাঝখােন আপিন অ�রায় সৃ ি�
কের েদেবন। আর এমন আনু গতয্ দান কর, য�ারা আপিন
আমােদরেক আপনার জা�ােত েপৗঁেছ েদেবন। আর এমন �তয্
দান করু, য�ারা আপিন আমােদর উপর দু িনয়ার সকল
িবপদাপদ সহজ কের েদেবন। েহ আ�াহ! আমােদরেক আমােদর
কণর, চক্ষু ও শি � �ারা উপকৃত করুন যতিদন আমােদর
বাঁিচেয় রাখেবন। আর এসবেক আমােদর অিধন� রাখুন। যারা
আমােদর উপর যু লুম কেরেছ তােদর উপর আমােদর �িতেশােধর
বয্ব�া করুন। যারামােদর শ�তা কের তােদর উপর
আমেদরেক সাহাযয্ করুন। আমােদর মুসীবতেক আমােদর �ীেন
মেধয্ িনপিতত করেবন না। দুিনয়ােক আমােদর সবেচেয় বড়
কামনার বস্� ও জ্ঞােনর েশষ সীমা ক ের েদেবন না। আর
আমােদর �িত দয়া করেব না তােক আমােদর উপর আিধপতয্
দান করেবন না।’’ [িতরিমযী, হােকম, আর হােকম এেক সহীহ
বেলেছন এবং যাহাবী এেত একমত হেয়েছন ]
ً و
 ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻲﻟ،»إ� ﻇﻠﻤﺖ ﻧﻔﻲﺴ ﻇﻠﻤﺎً ﻛﺜ�ا ﻻ ﻳﻐﻔﺮ اﺬﻟﻧﻮب إﻻ أﻧﺖ
 واه اﺒﻟﺨﺎري و مﺴﻠﻢ.« و ارﻤﺣ� إﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﻐﻔﻮر الﺮﺣﻴﻢ،ﻐﻔﺮة ﻣﻦ ﻋﻨﺪك
‘‘েহ আ�াহ! আিম িনেজর উপর বহু যু লুম কেরিছ। আপিন ছাড়া
েকউই এসব পাপ ক্ষমা করেত পারেব না। অতএব আপিন িনজগু
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আমােক ক্ষমা কের িদন এবং আমােক দয়া করুন। িন�য়ই আপ
ক্ষমাশীল ও দয়াল’’ [বুখারী ও মুসিলম ]
 و، والﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻞﻛ إﺛﻢ، و ﻋﺰاﺋﻢ ﻣﻐﻔﺮﺗﻚ،» إﻧﺎ �ﺴﺄلﻚ مﻮﺟﺒﺎت رﻤﺣﺘﻚ
 ﺧﺮﺟﻪ اﺤﻟﺎ�ﻢ و.« و اﻨﻟﺠﺎة ﻦ اﻨﻟﺎر، و اﻟﻔﻮز ﺑﺎﺠﻟﻨﺔ،ﻨﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻞﻛ ﺑﺮ
.ﺤﻪ و واﻓﻘﻪ اﺬﻟﻫﻲﺒ
‘‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ �াথর্না কির আপনার রহমত
এবং আপনার ক্ষমার িনি�ত উপক, সকল পাপ েথেক
িনরাপ�া, সকল পূ েণয্র অিধকার, জা�াত লােভর সফলতা এবং
জাহা�াম েথেক মুি�’’। [হােকম এেক সহীহ বেলেছন ও যাহাবী
তার সােথ একমত হেয়েছন]
 أﺧﺮﺟﻪ.« واﻧﻘﻄﺎع ﻋﻤﺮي،�»ﺟﻌﻞ أوﺳﻊ رزﻗﻚ ﻲﻠﻋَّ ﻋﻨﺪ ﻛﺮﺒ ﺳ
.�ﻟﺎ�ﻢ و ﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ
‘‘েহ আ�াহ! আমার বাধর্েকয্র এবং জীবেনর েশষমুহুেতর্ আ
উপর আপনার িরিযক �শ� কের িদন।’’ [হােকম বণর্না কেরেছন
এবং আলবানী সহীহ বেলেছন।]
 رواه.« و أﺳﺘﻐﻔﺮك ﻤﻟﺎ ﻻ أﻋﻠﻢ،» إ� أﻋﻮذ ﺑﻚ أن أﺮﺷك ﺑﻚ و أﻧﺎ أﻋﻠﻢ
.�ﺣﺪ و ﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ
‘‘েহ আ�াহ! আিম েজেনশুেন আপনার সােথ িশকর্ করা হেত
আপনার আ�য় চাি� আর আিম যা জািন না তা হেত আপনার
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কােছ ক্ষমা �াথর্না কর’’ [আহমাদ বণর্না কেরেছন আলবানী
]সহীহ বেলেছন।
ً
ً
ً
ً
ً
ً
»ا� إ� أﺳﺄلﻚ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎ ورزﻗﺎ ﻃﻴﺒﺎ وﻋﻤﻼ ﻣﺘﻘﺒﻼ« .رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و
ﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ�.
‘‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ উপকারী জ্ঞ, উ�ম ও হালাল
িরিযক এবং �হণেযাগয্ আমল কামনা করিছ’’ [ইবেন মাযাহ
]বণর্না কেরেছ, আলবানী সহীহ বেলেছন।
»ا� إ� ﻚ ﺧ� اﻤﻟﺴﺄﻟﺔ ،و ﺧ� اﺪﻟﺎﻋء ،و ﺧ� اﻨﻟﺠﺎح ،و ﺧ�اﻟﻌﻤﻞ ،و
 اﺜﻟﻮاب ،و ﺧ�  اﺤﻟﻴﺎة ،و ﺧ�  اﻤﻟﻤﺎت ،و ﺛبﺘ� ،وﺛﻘﻞ مﻮاز�� ،و ﺣﻘﻖ
� ،و ارﻓﻊ درﺟﺎﻲﺗ ،و ﺗﻘﺒﻞ ﺻﻼﻲﺗ ،اﻏﻔﺮ ﺧﻄﻴئﻲﺘ ،وأﺳﺄلﻚ اﺪﻟرﺟﺎت
ﻌ� ﻣﻦ اﺠﻟﻨﺔ ،ا� إ� أﺳﺄلﻚ ﻓﻮاﺗﺢ اﺨﻟ� و ﺧﻮاﺗﻤﻪ و ﺟﻮاﻌﻪ  ،و أوﻪﻟ و
ﻫﺮه ،و ﺑﺎﻃﻨﻪ ،اﺪﻟرﺟﺎت اﻟﻌ� ﻣﻦ اﺠﻟﻨﺔ آﻣ� � .إ� أﺳﺄلﻚ ﺧ� ﻣﺎ آﻲﺗ،
و ﺧ� ﻣﺎ أﻓﻌﻞ ،و ﺧ� ﻣﺎ أﻋﻤﻞ  ،ﺧ� ﻣﺎ ﺑﻄﻦ و ﺧ� ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ،واﺪﻟرﺟﺎت
ﻟﻌ� ﻣﻦ اﺠﻟﻨﺔ آﻣ� .ا� إ� أﺳﺄلﻚ أن ﺗﺮﻓﻊ ذﻛﺮي ،و ﺗﻀﻊ وزري ،و ﺗﺼﻠﺢ
ي،و ﺗﻄﻬﺮ ﻗﻠﻲﺒ،و ﺤﺗﺼﻦ ﻓﺮﻲﺟ،و ﺗ ﻗﻠﻲﺒ،و ﺗﻐﻔﺮ ﻲﻟ ذﻧﻲﺒ ،و أﺳﺄلﻚ
ﺪﻟرﺟﺎت اﻟﻌ� ﻣﻦ اﺠﻟﻨﺔ آﻣ� .إ� أﺳﺄلﻚ أن ﺗﺒﺎرك ﻲﻓ ﻧﻔﻲﺴ ،و ﻲﻓ
ُ ﻲﻘ
ﺑﺮﺼي ،و ﻲﻓ روﻲﺣ ،و ﻲﻓ ﺧَﻠﻲﻘ،و ﻲﻓ ﺧُﻠ ،و ﻲﻓ أﻫ� ،و� �ﻴﺎي،
ﻲﺗ،و ﻲﻓ ﻋﻤ� ،ﻓﺘﻘﺒﻞ ﺣﺴﻨﺎﻲﺗ ،أﺳﺄلﻚ واﺪﻟرﺟﺎت اﻟﻌ� ﻣﻦ اﺠﻟﻨﺔ آﻣ�«.
ﺧﺮﺟﻪ اﺤﻟﻢ و ﺻﺤﺤﻪ و واﻓﻘﻪ اﺬﻟﻫﻲﺒ.
‘‘েহ আ�াহ! আিম আপনার কােছ উ�ম �� কির, উ�ম েদা‘আ,
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উ�ম সফলতা, উ�ম আমল, উ�ম সওয়াব, উ�ম জীবন, উ�ম
মৃতুয্ চাই। আমােক অিবচল রাখন, আমার পা�াসমূ হ ভাির করন,
আমার ঈমান বা�বািয়ত করন, মযর্াদা সুউ� কন, নামায কবুল
করন, আমার গুনাহ মাফ কন। আর জা�ােত সু উ� মযর্াদা
আিম আপনার কােছ কামনা করিছ। েহ আ�াহ আিম আপনার
কােছ কামনা কির শুরুর কলয, েশেষর কলয্াণ ও সািবর্
কলয্া, �থম কলয্া, �কাশয্ ও অ�কাশয্ কলয্াণ আর জা�াে
সু উ� মযর্াদা। েহ আ�া আপিন কবুল করন। েহ আ�াহ আিম
যা িনেয় আিস, যা কির ও যা আমেল েনই এ সেবর কলয্াণ
আপনার কােছ কামনা কির। আেরা কামনা কির যা েগাপন থােক
তার কলয্া, যা �কািশত হয় তার কলয্াণ এবং জা�ােতর সুউ�
মযর্াদা। েহ আ�া আপিন কবুল করন। েহ আ�াহ! আিম চাই
আপিন আমার �রণেক সু উ� করন, আমার পাপ মুেছ িদন,
আমার বয্াপাের সুরাহা কন। আমার অ�র পিব� করন,
আমার গু��ান েহফযত করন, আমার অ�র আেলািকত করন,
আর আমার পাপ ক্ষমা করু এটা আিম কামনা করিছ, আর
আপনার কােছ চাই জা�ােত সু উ� মযর্াদা সমূহ। েহ আ�া!
কবুল করন। েহ আ�াহ! আপনার কােছ চাই আপিন আমার
আ�ােক বরকতময় করন, বরকত িদন আমার �বেণ, দৃ ি�েত,
রূে, সৃ ি�েত, চিরে�, পিরবার-পিরজেন, জীবেন, মৃতুয্ে,
কােজকেমর, সু তরাং আমার েনক কাজসমূ হ কবুল করন। এটা
আিম কামনা করিছ, আর আপনার কােছ চাই জা�ােত সু উ�
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মযর্াদাসমূ হ।’’[হােকম বণর্না কেরেছন এবং সহীহ বেলেছন আর
যাহাবী তা সমথর্ন কেরেছন]
 واﻧﺮﺼ� ﻰﻠﻋ ﻣﻦ،� واﺟﻌﻠﻬﻤﺎ الﻮارث ﻣ، و ﺑﺮﺼي،»ﻌ� �ﺴﻤﻲﻌ
 و اﺤﻟﺎ�ﻢ و ﺻﺤﺤﻪ و واﻓﻘﻪ، ﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي.« وﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺑﺜﺄري،�ﻇﻠﻤ
.ﻟﻫﻲﺒ
‘‘েহ আ�াহ! আমােক আমার �বণ ও দৃ ি�শি�র মাধযেম উপকৃত
কর এবং আমার পক্ষ হেত এ দুেয়র উ�রািধকারী ৈতরী কর
আর েয আমার উপর অনয্ায় কেরেছ তার উপর আমােক সাহাযয
কর এবং তার েথেক আমার �িতেশাধ �হণ কর।’’[িতরিমযী
এবং হােকম বণর্না কেরেছন এবং সহীহ বেলেছ, যাহাবী তা
সমথরন কেরেছন।]
ً
.« و مﺮدا ﻏ� �ﺰي وﻻ ﻓﺎﺿﺢ، و ﻣﻴﺘﺔ ﺳﻮ�ﺔ،»ا� إ� أﺳﺎلﻚ ﻋيﺸﺔ ﻧﻘﻴﺔ
.�ﺟﻪ اﻟﺰﺒار ﻲﻓ الﺰواﺋﺪ و اﻟﻄﺮﺒا
‘‘েহ আ�াহ! আিম েতামার কােছ �� সু �র জীবন যাপন,
�াভািবক মৃতুয্ এবং অপমান ও লা�নাহীন �তয্াবতর্ন কাম
করিছ।’’[বাযযার এিট যাওয়ােয়েদ বণর্না কেরেছন এবং
তাবারানীও।]
ا� ﺻﻞ و ﻰﻠﻋ آل �ﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺻﻠﻴﺖ ﻰﻠﻋ إﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻰﻠﻋ آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ
 ك ﻰﻠﻋ �ﻤﺪ و ﻰﻠﻋ آل �ﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺑﺎر�ﺖ ﻰﻠﻋ إﺑﺮاﻫﻴﻢ.ﻧﻚ ﻤﺣﻴﺪ �ﻴﺪ
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ﻠﻋ آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﻧﻚ ﻤﺣﻴﺪ �ﻴﺪ
েহ আ�াহ! আপিন সালাত বষর্ণ করুন মুহা�াদ ও তাঁর পিরবা
বেগর্র উপর েযভােব তা কেরেছন ইবরাহী ও তাঁর পিরবার
পিরজেনর উপর, িন�য়ই আপিন �শংিসত ও মযর্াদা স��। েহ
আ�াহ! আপিন বরকত দান করুন মুহা�াদ ও তাঁর পিরবার
বেগর্র উপর েযভােব তা কেরেছন ইবরাহীম ও তাঁর পিরবার
পিরজেনর উপর, িন�য়ই আপিন �শংিসত ও মযর্াদা স��
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